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es comparacions entre els planteja-
ments catalanistes de les Bases de 
Manresa de 1892 i l’actual moment 
polític a Catalunya són molt llamineres. 
Una mirada cronològica superficial tra-
çaria una línia evolutiva entre aquella 
incipient i romàntica idea de país i l’ac-
tual desafiament independentista. Els 

mateixos termes amb els quals els entesos defineixen 
un moment i l’altre ja marquen notables diferències. 
No obstant això, també és veritat –perquè la història és 
cíclica i els episodis de desavinences entre Catalunya 
i Espanya, seculars– que hi ha similituds entre aquella 
fita congressual de finals del segle XIX i l’encaix –impos-
sible– de Catalunya amb l’Espanya del segle XXI. Si dar-
rere de la restauració monàrquica que va liquidar la Pri-
mera República i el govern de torn entre conservadors i 
liberals hi havia una Espanya plena de caciquisme, tupi-
nades i desigualtats territorials que perdia la camisa en 
el conflicte bèl·lic per conservar les colònies, ara mateix, 
la corrupció, l’espoli fiscal descarat, la centralització del 
poder a Madrid i la pudor de les clavegueres de l’Estat 
provoca un estupor tant o més evident. Ara bé, els in-
teressos dels catalanistes primerencs tenien un horitzó 
regionalista i, en bona mesura, es relacionaven amb la 
modernització de Catalunya d’acord amb el ritme que 
portava la resta del continent. Les grans disquisicions 
de l’època es feien en fòrums com l’Ateneu Barcelonès 
on, a part d’intel·lectualitat, hi havia carteres plenes de 
bitllets de representants (a voltes díscols) de famílies 
catalanes adinerades o enriquides amb l’esclat esplen-
dorós de la revolució industrial. Comparativament, la 
massa social independentista d’avui dia és molt més 
heterogènia i, especialment, molt més transversal. 

Si bé és veritat que al 1892 alguns representants 
de les classes mitjanes i la pagesia van poder par-
ticipar en un nou projecte per al país, el pes de 
l’argumentari el bastia la burgesia i el nucli dur 
de la Lliga Regionalista que, en cap moment, es 
plantejaven cap trencament amb l’estat. Preci-
sament, perquè, en tractar-se de membres con-
nectats amb el poder econòmic, veien l’espanyol 
com un mercat que no es podia perdre a cap preu. 
Un pensament que, fins fa no pas tant, sostenia l’elec-
torat de Convergència i, encara ara, aglutina la dreta 

representada per l’antiga Unió de Duran. Ras i curt, la 
cada cop menys explicable tercera via. En canvi, quan 
les noves tecnologies han globalitzat els mercats, molts 
ja s’han adonat que no cal passar per Madrid per ven-
dre més. Simplement cal fer bé la feina aquí i no mirar 
cap a la meseta, sinó cap a la resta del món. Espanya 
més aviat és una rèmora. El clamor per demostrar que 
el potencial d’un territori com Catalunya no pot estar 
tenallat per un estat retrògrad s’ha estès com una taca 
d’oli. I més quan, des de Madrid, s’han encarregat de fer 
retornar l’anhel nacional català fins a un estadi precons-
titucional. És just dir, això sí, que bona part del disseny 
d’un país culturalment i infraestructuralment modern 
es va dissenyar a partir de les primeres pedres col·loca-
des des de la Mancomunitat de Catalunya i es va assajar 
als anys trenta durant l’etapa republicana. Fins que la 
guerra va anorrear el progrés del país. Mort el dictador, 
l’anomenat Estat de les Autonomies ha funcionat fins 
que, com al 1892, el nacionalisme refractari espanyol 
ha tornat a tensar la corda i ha ofegat tant Catalunya 
com bona part dels pobles de l’estat. En aquest punt, 
el creixement de l’independentisme ha estat generalit-
zat i inevitable, ja que l’única via per assolir la llibertat 
passa, inexorablement, per emprendre el camí cap a la 
plena sobirania.

Cap a la plena sobirania
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Taula rodona sobre els vins 
del Bages, al Casino
Dins del cicle Temes del Pou, la revista va organitzar la 
taula rodona: Fer vi al Bages, el dia 1 de febrer, a la Sala 
d’Actes del Centre Cultural del Casino. El debat, mode-
rat per Carles Claret, cap de redacció de la nostra pu-
blicació, va comptar amb la participació de Josep M. 
Claret, en representació del celler El Molí de Collbaix; 
Robert Martí, president de la Confraria de Vins del Ba-
ges, i Joan Soler, enòleg i president del Consell  Regula-
dor de la DO Pla de Bages.

Jordi Alavedra i Joan Segon 
exposen obra
En el marc dels 40 anys de Foto Art Manresa, del 3 al 12 
de març es faran a Manresa 40 exposicions fotogràfiques 
simultànies, dues de les quals aniran a càrrec dels fotò-
grafs Jordi Alavedra i Joan Segon, col·laboradors habi-
tuals de la revista. La mostra L’Índia, un altre tarannà, de 
Jordi Alavedra, es podrà veure a Gourmet (pg. de Pere 
III, 92) i la de Joan Segon, Imatges del meu món, estarà a 
l’Escola d’Art de Manresa (Infants, 2) i s’hi podrà fer una 
visita guiada per l’autor el mateix dia de la inauguració.

L’Ignasi Clarena ens va deixar
Des d’aquest espai volem recordar la figura d’Ignasi 
Clarena Boix, que ens va deixar el dia 3 de gener passat, 
als 90 anys d’edat. Fundador de Publicitat Clarena, va par-
ticipar des dels inicis en la gestió publicitària de la nostra 
revista, amb aquell plus de complicitat que caracteritza 
el conjunt de col·laboradors d’El Pou de la gallina.

Número 329 - Març 2017
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Joan Sala 23

L’Entrevista 
Genís Sinca i Algué
Jordi Sardans 24

Patrimoni ciutadà
Antic Col·legi Sant Ignasi
Lluís Virós / Francesc Rubí 29

Fila cultural
L'Amat-Piniella premia una novel·la 
sobre els maquis
Joan Badia i Pujol             30
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PODEU ENVIAR-NOS 
LES VOSTRES OPINIONS, 

amb una extensió màxima de 300 

paraules, a l’adreça electrònica: 

elpou@elpou.cat 

o bé a la redacció de la revista:

 carrer de Sobrerroca, 26, 1r. 
08241 Manresa (Bages).

l’opinió del lector

Crida als exempleats 
del Mercantil

Segur que la majoria d’exempleats re-
cordaran la celebració dels 40 anys de 
l’inici fundacional del Banc Mercantil 
de Manresa. Sortosament, perquè ens 
hem fet grans. Ens presentem com a 
continuadors de la comissió que va 
organitzar aquella entranyable troba-
da de jovent. Ara volem presentar un 
nou batec de la memòria, precisament 
quan s’acosta un nou fet manresà que 
farà mig segle. El nou impuls que pre-
tenem dur a terme és per commemorar 
una xifra d’or, que en primer lloc serà 
d’oferiment i homenatge mutu entre 
tots els que hi vulguin participar, i tots 
seran benvinguts.

Sigui un primer record per a totes les 
persones que van formar part en diver-
ses etapes d’una il·lusionada operativa 
bancària, com a mestres i bons alum-
nes d’ofici. Bé podríem declarar que 
en moltes circumstàncies n’hem estat 
pubills i pubilles. Malauradament són 
bastants els que ja ens han deixat. 

La jornada de trobament serà a Man-
resa, el punt més idoni i que ofereix 
prou al·licients per reviure els fets vis-
cuts, amb el complement d’un dinar 
de germanor. La data que hem acordat 
proposar és el dissabte dia 3 de juny. 

Aquest és un primer contacte per fer 
saber l’esdeveniment. Estem fent ges-
tions per no deixar-nos ningú. Per això 
fem una crida perquè se’n faci difusió, 
per tal de procurar que el coneixement 
de la trobada arribi a tothom.

Per la comissió: Montserrat Morros, Ra-
mon Crespiera, Josep M. Clarà, Antoni 
Fernández, Joan Cot, Antoni Ribalta, En-
ric Gamell, Jordi Fainé, Josep R. M. Saba-
té, Ramon Gabarrós
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de mes a mes
Acaben la neteja 
de la llera del Cardener
4 de febrer. Joves de la Fundació Rosa Oriol culminen 
la neteja i desbrossament de la llera del Cardener, que 
permet estudiar la possibilitat d’obrir l’entorn del riu a 
la ciutadania.

Manresa vol acollir
5 de febrer. Al teatre Conservatori es fa la cloenda 
dels actes de presentació de la campanya Casa nostra, 
casa vostra, de suport als refugiats, que havia comen-
çat el dia abans amb recollida multitudinària de signa-
tures i actuacions musicals a Sant Domènec, Crist Rei 
i la Plana de l'Om. 

Presenten les noves 
ametlles de la Llum 
8 de febrer. Sis pastisseries manresanes presenten les 
ametlles de la Llum renovades, banyades en cacau, en 
una iniciativa impulsada per la FUB amb l’assessora-
ment de la Fundació Alícia.

Els guàrdies civils es 
manifesten davant la caserna
9 de febrer. Un centenar de persones vingudes d’arreu 
de Catalunya i de l’estat, convocades per l’associació 
Unión de Guardias Civiles (UniónGC), es manifesten da-
vant de la caserna de Manresa per defensar la feina que 
fa el cos a Catalunya. 

El Saltaterrats 
entra als jardins amagats
11 de febrer. Una seixantena de persones participen 
en l’tinerari poètic per jardins del nucli antic, amb lec-
tura de poemes de Carles Morell, Elena Sixto, Enric de 
Tierz i Zulima Martínez.

Ignasi Ribas fa el pregó 
de la Festa de la Llum
17 de febrer. Després del pregó infantil matinal, a 
càrrec de les escoles La Séquia i L’Espill, l’astrònom 
Ignasi Ribas fa al vespre el pregó institucional de la 
Festa de la Llum, convidat per la FUB, com a admi-
nistradors d’enguany. Entre els actes centrals desta-
quen la cinquena edició de l’Encesa de la Nova Llum 

i la tercera dels Jardins de Llum, i la participació de 
la imatgeria popular a l’entorn de l’Ofici, presidit pel 
pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler.

La FUB presenta la font Freda
18 de febrer. El campus universitari guanya un nou 
brollador amb aigua refrigerada, per iniciativa de la 
FUB i Aigües de Manresa, equipat amb tres aixetes i un 
refrigerador que manté l’aigua a 5 graus.

Freixanet mostra la seva obra
18 de febrer. L’escultora Àngels Freixanet inaugura ex-
posició al recinte universitari de la FUB, amb un total de 
25 peces, 3 de les quals de nova creació.

El premi Séquia guardona 
Pere Garcia i Mengem Bages
18 de febrer. La FUB lliura al Museu de la Tècnica el 
primer premi Séquia, en forma de guardó modelat per 
Ramon Oms i creat per distingir persones i institucions 
emprenedores, a Pere Garcia, a títol pòstum, i a Men-
gem Bages.

Mor Josep Claret
19 de febrer. El directiu d’Asepeyo Josep Claret mor als 
71 anys. Vinculat a diverses entitats ciutadanes, havia 

estat un dels fundadors de Jove Cambra i era membre 
del grup Tertúlies a la Cuina.

Martí Domínguez guanya 
el 17è Amat-Piniella
23 de febrer. L’escriptor valencià Martí Dominguez 
rep el dissetè premi Joaquim Amat-Piniella per la no-
vel·la La sega, en un acte a l’auditori de la Plana de 
l’Om on es presenta un diàleg teatralitzat entre els 
personatges de Joaquim Amat-Piniella i Josep Maria 
Planes, en record del periodista manresà assassinat 
l’agost de 1936.

La vintena Fira de l’Aixada 
guanya espais
26 de febrer. Malgrat coincidir amb la celebració 
del Carnestoltes a la comarca, la vintena edició de la 
Fira de l’Aixada omple els diferents espais del Centre 
Històric i s’estén cap al carrer de Vilanova i la plaça 
Gispert, que per primera vegada també acullen con-
certs i representacions medievals, per iniciativa dels 
comerciants del sector. 

El record d’Esquirols 
omple dos Conservatoris 
12 de febrer. Coincidint amb la data del títol 
d’una de les cançons d’Esquirols, de l’àlbum 
Fent camí, el teatre Conservatori s’omple en 
dues emotives sessions, amb la intervenció de 
formacions musicals que ofereixen versions d’al-
guns dels temes del grup. En la primera sessió hi 
participen el president Puigdemont, el conseller 
Santi Vila i l’alcalde de Manresa. 

El teatre Kursaal 
celebra els 10 anys
20 de febrer. La gala dels 10 anys, conduïda pel 
Mag Lari i dissenyada per David Pintó, és l’acte 
central de celebració d’una dècada d’èxits del te-
atre Kursaal. Els actes havien començat amb una 
exposició a la sala de la Plana de l’Om i l’estrena el 
dia 14 del documental Kursaal. La força de la gent, 
dirigit per Èric Motger i projectat en dues sessi-
ons més l’endemà.

Foto:  Àngel Oliveras

Una de freda...

...I una de calenta

El feixista Robles
Que Lucía Caram sigui envejada per les seves com-
panyes dominiques perquè no fa gaire vida con-
templativa i que els mitjans de comunicació la per-
segueixin constantment per les seves declaracions 
és ben comprensible. Que la religiosa cregui que la 
Verge Maria va tenir sexe amb el seu espòs, Josep, 
és fins i tot de sentit comú. El que hauria de ser 
totalment inadmissible en una societat culta i de-
mocràtica, perquè està fora de qualsevol conducta 
humana racional i fins i tot produeix vergonya alie-
na, són comportaments com el de l’impresentable 
feixista Armando Robles, director d’Alerta Digital. Dir 
mentides impunement i insultar greument sor Lucía 
–directora de la Fundació Rosa Oriol, que gestiona 
el Banc dels Aliments de Manresa en benefici de 
gairebé 1.500 famílies, en situació de risc social– des 
del seu canal de televisió, és propi de covards i d’ina-
daptats socials. Si estiguéssim en un país normal, el 
més lògic seria emprendre accions legals, però en 
un estat corrupte, on a la justícia alguns polítics la 
fan mirar sovint cap a una altra banda, no val la pena 
perdre-hi el temps. 

Mireia Vila
La historiadora Mireia Vila, arxivera municipal de 
Santpedor des de fa poc i col·laboradora d’El Pou 
de la gallina, amb la secció Crònica social, té una 
gran capacitat de treball i un innat esperit inves-
tigador que ja ha demostrat en diverses ocasions. 
Gràcies a aquestes condicions i al seu treball infa-
tigable, coneixia la relació entre l’arquitecte Josep 
Puig i Cadafalch, del qual ara es compleix el 150è 
aniversari del naixement, i Serafina Jover de Llis-
sach, a qui va reformar la casa de Santpedor en es-
til modernista. Avui està deshabitada, però encara 
força ben conservada. Ara, la nostra col·laboradora 
ha descobert que la torre de l’aigua, amb una capa-
citat de vuit mil litres –en uns moments en què la 
població no tenia aigua potable–, i amb un molí de 
ramell al capdamunt de la finca de Cal Jorba, tam-
bé és obra de Puig i Cadafalch. L’arquitecte també 
va intervenir en la casa dels ocells, amb elements 
decoratius i d’il·luminació, així com en els plànols 
sobre el sistema de filtratge d’una bassa del jardí i 
d’altres actuacions inacabades.
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vides separades

Deliris municipals
n un article publicat a Regió7 el passat 7 de 
gener, Xavier Domènech en una de les seves 
encertades reflexions es preguntava «De què 
parlen a l’Ajuntament?», i fent-se ressò d’un 
informe aparegut el dia anterior al mateix di-

ari exposava els motius per al seu dubte: «La meitat de 
les proposicions que els regidors presenten al ple mu-
nicipal de Manresa no són sobre temes locals sinó de 
política general: de la pau colombiana als processos per 
cremar fotos dels reis. I, a més a més, els regidors dels 
grups de CDC i ERC gairebé només han presentat moci-
ons d’aquesta última mena: un total de setze contra tres 
de política local». Fins i tot als que no assistim als plens 
ni fem un seguiment puntual dels seus debats ens arri-
ba de tant en tant el ressò d’alguna d’aquelles propos-
tes. L’enrenou que hi va haver quan la CUP va dur-hi el 
tema de les compreses n’és l’exemple més flagrant i més 
pintoresc, però tot sovint tenim també notícia d’altres 
polèmiques que serveixen per animar els plens, però 
que no tenen cap mena de relació amb cap de les qües-
tions que li toca afrontar a l’Ajuntament i que no són pas 
poques. Parlem del de Manresa perquè es van publicar 
recentment aquestes dades, però no és pas l’únic con-
sistori on passen coses semblants. 

A banda de les diferents opcions polítiques representa-
des al ple i de les lògiques discrepàncies ideològiques 
que puguin aflorar en el debat d’allò que és exclusiva-
ment local, crec que hi ha com una mena de deliri de 
grandesa en el fet de voler pronunciar-se sobre qüesti-
ons que sobrepassen el seu àmbit d’acció i, sobretot, les 
seves competències a l’hora de prendre cap decisió. Però 
vesteix, t’infla i de cara a la galeria et fa sentir com si fossis 
el Timbaler del Bruc, tot i sabent que els teus discursos no 
serviran absolutament per res. Mentrestant, molts petits 
problemes municipals queden relegats com si la seva im-
portància fos secundària. I així podríem esmentar infinitat 
d’actuacions pendents que es podrien resoldre en ben 
poc temps, amb ben pocs diners i ben poques controvèr-
sies, i que resten eternament pendents que l’Ajuntament 
–es a dir, tots aquells que van al ple a debatre sobre la 
pau a Colòmbia– es dignin posar-s’hi. Quan entendran 
que són allà per arreglar una vorera o posar una paperera 
al seu lloc abans que per reclamar la dimissió del Trump?

Sobre les Bases de Manresa
enso que té poc sentit històric voler comparar 
les Bases de Manresa del 1892 amb la situació 
actual de la nació catalana, que ha optat d’una 
forma majoritària, democràtica i pacífica per la 
ruptura amb un estat espanyol que, encara avui, 

gairebé 40 anys després d’aprovar la Constitució espanyo-
la, és incapaç de treure’s del damunt uns tics franquistes 
que el fan autoritari i inapte per resoldre mitjançant la via 
democràtica qüestions tant importants com l’autodeter-
minació de les nacions que conformen de manera forçada 
aquest estat. Les Bases de Manresa van ser un projecte que 
volia establir un estatus especial dins l’Espanya monàrqui-
ca, tot respectant el poder central espanyol, mitjançant un 
vincle que uniria Catalunya amb la Restauració espanyola. 
Si es pogués comparar i concretar realment aquesta idea, 
potser seria possible fer-ho amb l’Estatut d’Autonomia del 
1919, que no va entrar en vigor, a l’empara dels catorze 
punts universals del president nord-americà Woodrow 
Wilson. Però, no hi ha cap dubte que les Bases de Man-
resa són regeneracionistes i accepten el marc espanyol, 
amb la ferma convicció que, impulsades des de Catalunya, 
millorarien les condicions generals d’una Espanya en cri-
si, retrògrada, desprestigiada i plenament immersa en un 
sistema polític corrupte, de cacics i oligarques, que en el 
millor dels casos, fomenta l’abstencionisme en la política. 

També penso que si les Bases de Manresa tenen un va-
lor ideològic és el de mantenir la idea de Catalunya com 
un fet gairebé biològic, que va servir per garantir-ne la 
supervivència. Van tenir un petit impacte social, però no 
es pot negar la seva influència tant en les classes mitja-
nes urbanes com rurals. Les Bases de Manresa són fruit 
d’una època històrica determinada, que certament bus-
ca el seu encaix dins la monarquia espanyola, però Prat 
de la Riba deixa ben clar que l’única pàtria dels catalans 
és Catalunya. Entenen que políticament s’han de moure 
dins del possibilisme. Valentí Almirall parla de Lo catala-
nisme entès com a particularisme, quan el federalisme ha 
fracassat estrepitosament. I, en el fons, el mateix Francesc 
Cambó, no tan sols ho reconeix, sinó que el reverencia. 
El catalanisme fa un salt ideològic històricament el 1919, 
quan Francesc Macià i Daniel Cardona funden la Federa-
ció Democràtica Nacionalista, que serà la primera forma-
ció política clarament independentista.

E P

Jordi SardansJosep M. Oliva
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Està situat en una posició estratègica davant els països 
nòrdics i al costat de Rússia, de manera que és un punt 
clau pel que fa al turisme. La seva gastronomia és el 
resultat de la barreja entre les cuines dels països que 
l’han envaït, però si hagués de dir què és allò més típic 
diria, sens dubte, la patata, la col, la pastanaga i el porc. 
Culturalment, és un país ateu, tot i que la gran majoria 
de població russa que hi viu és ortodoxa. Tot i haver 
patit molt, és una societat que aprèn ràpid i oberta 
al món. A més, l’educació estoniana és considerada 
una de les millors del món, molt similar a la veïna 
finlandesa. Pel que fa a Tallinn, és una ciutat de som-
ni; una de les ciutats medievals més ben conservades 
d’Europa. El nucli antic és meravellós, quan hi passeges 
sembla que estiguis dins un set de rodatge: casetes de 
punxa, parets de colors, teulades vermelles i carrers de 
pedra... És una de les ciutats més netes i, un altre punt 
a favor, el transport públic és gratuït per als residents. 
Us convido a visitar-la, però intenteu que sigui a la pri-
mavera o a l’estiu!

es de fa cinc mesos, visc a Tallinn, la 
capital d’Estònia. Treballo en una es-
cola d’espanyol, on s’ofereixen classes 
en aquesta llengua i tota mena d’acti-
vitats per donar a conèixer la cultura 
espanyola. Quan venia cap aquí, em 
preguntava qui carai voldria aprendre 
espanyol en aquesta part del món i 

per a què. Doncs resulta que una gran part de la pobla-
ció estoniana estiueja a Espanya. Qui no hi té una casa, 
hi va cada estiu, de manera que els estonians hi estan 
molt interessats. Els encanta la cultura del pernil, la trui-
ta de patates, el sol i la vida al carrer. Es meravellen de 
la bona temperatura i dels paisatges, de les platges, del 
bon vi i de la bona cuina. Entre els estonians triomfen 
les ciutats costaneres, sobretot catalanes, valencianes 
i andaluses. És clar que, comparat amb el d’Estònia, el 
clima espanyol és el paradís. La temperatura mitjana 
anual no supera els quatre graus, això significa hiverns 
molt durs i estius molt suaus. Ara bé, després de dos 
mesos sota zero, el dia que els termòmetres marquen 
deu graus positius, sembla que hàgim de morir d’un 
cop de calor. Jo sempre havia rigut dels turistes que 
veia per Barcelona, lluint xancles a ple febrer, fins que 
he arribat aquí. 

Hi ha una cosa pitjor que el fred: les hores de llum. Des 
de mitjans d’octubre fins a mitjans de febrer, el sol no 
es deixa veure fins gairebé les deu del matí i torna a 
amagar-se a les tres de la tarda. Tenint en compte els 
horaris dels àpats de casa, aquest hivern hi havia mo-
ments que no sabia si dinava o sopava. És força dur 
passar pràcticament tot el dia a les fosques i l’ambi-
ent al carrer es torna particularment trist. És per això 
que els estonians, com la majoria de cultures del nord 
d’Europa, fan la major part de la vida a casa. No existeix 
la cerveseta després de la feina i les trobades amb els 
amics no solen superar el cop a la setmana. Això sí, per 
passar el llarg hivern, és bastant comú fer algun tipus 
d’activitat després de la jornada laboral com anar al 
gimnàs, fer classes de ball o aprendre un idioma. I viat-
jar, els estonians viatgen sempre que poden. 

Estònia és un país pla, envoltat de boscos, llacs, parcs 
naturals i una important presència de fauna salvatge. 

D
Des de Tallinn

Marina Àlvaro

Marina Álvaro Martinez és professora en una escola d’espanyol 
de Tallinn (Estònia).

Imatge de Tallinn
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Ferran Sardans
Jordi Sardans

Manresa comença 
a commemorar els 125 
anys de les Bases  
Entre el 25 i el 27 de març de 1892, el saló de sessions de l’Ajun-
tament de Manresa va ser l’escenari on es van aprovar les Bases 
per a la Constitució Regional Catalana, conegudes popularment 
com a Bases de Manresa. Alguns historiadors el consideren  el 
primer document del catalanisme polític. Ara es compleixen 125 
anys de l’aprovació, que es pensa commemorar amb un seguit 
d’actes institucionals i populars, que duraran fins al març del 
2018, segons els comissaris Francesc Comas i Jordi Rodó, que en-
capçalen una extensa comissió cívica formada per 31 persones.

A
finals del segle XIX, 
alguns intel·lectuals 
consideraven que 
Catalunya era un fet 
biològic que es con-
cretava en les Bases 
de Manresa, on hi 
ha representats els 

tres poders: legislatiu, executiu i judi-
cial. Proposaven que el poder legisla-
tiu català radiqués en les corts catala-
nes, com a l’Edat mitjana, però feien 
una representació que corresponia als 
grups socials de l’edat moderna, amb 
una divisió tripartida: propietaris, intel-
lectuals i treballadors, mentre els teò-
rics de l’església medieval, que tenien 
la tutela global de la societat, dividien 
en oratoris (dedicats a la pregària), be-
llatores (a la guerra) i laboratores (am-
pli ventall de treballadors). Però els 
homes de les Bases negaven represen-
tació política diferenciada al clergat i la 
noblesa. No eren liberals i estaven en 
contra del sufragi, però l’exemple que 
tenien amb la Restauració tampoc no 
era edificant. Cal remarcar, però, els as-
pectes moderns i innovadors, com ara 
que la llengua catalana seria única a 
Catalunya, que sols els catalans de nai-
xença o naturalitzats podrien exercir 
els càrrecs públics a Catalunya, la co-
marca era l’eix de la descentralització 
de Catalunya i d’una nova organitza-
ció territorial, el poder executiu català 
el tindrien entre 5 i 7 grans funcionaris 
nomenats per les Corts, l’ensenyament 
públic s’adequaria a les necessitats 
de Catalunya i els catalans no haurien 
d’anar a l’exèrcit –en tot cas, contri-
buirien amb voluntaris o satisfent una 
quota en diners. 

Per a Borja de Riquer i Permanyer, 
professor jubilat que des del 1988 va 
ser catedràtic d’història contemporà-
nia a la UAB, «les Bases tenen alguns 
aspectes sobiranistes, com el projec-

te federal del 1883». Reconeix que hi 
ha certes temàtiques o matèries que 
haurien de ser exclusivament catala-
nes i, per tant. «hi hauria certa co-so-
birania entre Catalunya i l’estat, tot i 
que la paraula no s’utilitzava. El primer 
cop que apareix el concepte sobirania 
és del 1918, quan Prat de la Riba va a 
Madrid per discutir el projecte catala-
nista de la Mancomunitat». En la seva 
opinió, «van ser una proposta que va 
quedar totalment obsoleta, ja que les 
Bases no eren útils per a la política ca-
talanista diària». 

Unanimitat
Per a Francesc Comas, comissari de la 
commemoració, les Bases de Manresa 
van significar «un acte històric i trans-
cendental segons l’Assemblea que va 
aprovar el text del document per una-
nimitat».  Altres sectors polítics –des 
dels republicans fins als liberals dinàs-
tics– que feia temps que notaven amb 
preocupació la pèrdua de pes específic 
dels sectors més progressistes del ca-
talanisme «van qualificar les Bases de 
tímides, ingènues i tradicionals». Per 
a Josep Camprubí Casas, impulsor de 
la commemoració del centenari, des 
d’Òmnium Bages, «que les Bases de 
Manresa de 1892 són un element fona-
mental de la nostra història política és 
reconegut per tothom». Però, les Bases 
no van ser pas l’inici del recobrament 
de la consciència nacional, del qual hi 
ha notables precedents durant tot el 
segle XIX. De fet «la recuperació cul-
tural ja comença en el primer terç de 
segle, amb el moviment de la Renai-
xença. L’Oda a la Pàtria de Bonaventura 
Carles Aribau es publica l’any 1833. An-
selm Clavé funda la Fraternitat el 1850, 
la primera de les seves societats corals. 
Els Jocs Florals es restauren el 1859, el 

mateix any que Narcís Monturiol, ac-
tivista republicà, presenta la primera 
versió del seu submarí a Barcelona. En 
pocs anys, Guimerà, Verdaguer i Narcís 
Oller seran autors coneguts i celebrats. 
I amb ells la llengua catalana recupe-
ra popularitat i prestigi literari. Però al 
costat d’aquest catalanisme cultural 
es desenvolupava simultàniament el 
catalanisme polític. En una data tan 
primerenca com 1836, una anomena-
da Comissió de Fàbriques ja adverteix 
als obrers que no s’escoltin els que 
propugnen la independència de Cata-
lunya i la proclamació de la República 
perquè això, diuen, suposaria la seva 
misèria». Malgrat tot, la República, ben 
efímera però amb suports federalistes i 
sobiranistes a Catalunya, es proclama-
rà el 1873. Mentrestant, «la industrialit-
zació creixent ha capgirat l’economia 
i la societat catalanes, que s’allunyen 
cada cop més d’una Espanya agrària i 
conservadora que segueix immutable. 
I Barcelona es va convertint en un cen-
tre econòmic rellevant, on ja apareixen 

les lluites socials, mentre els sectors 
dirigents de Catalunya miren cada cop 
més a Europa que a Castella, tot i que 
sempre tenen por de perdre el mercat 
espanyol. Es van accentuant les diver-
gències entre aquella Catalunya indus-
trialitzada, que manté la seva llengua i 
el seu tarannà, i una monarquia retrò-
grada, que a final de segle entra en una 
nova crisi, enfangada en la guerra de 
Cuba. En aquest marc històric, les Bases 
de Manresa representen una concreció 
avançada del pensament catalanista 
de tot el segle i són una proposta mo-
derada que intenta adequar les relaci-
ons entre dos mons que no s’entenen 
ni s’aniran entenent».

Per això, la premsa espanyola de l’èpo-
ca, digne precedent de l’actual, parlava 
amb menyspreu del «congresillo» de 
Manresa, «engendrado en la fantasía de 
poetas no nacidos para cultivar con éxi-
to el género cómico» i de «fraseología 
retórica pidiendo que se quebranten 
lazos y se rompan vínculos... que des-

menuzarian en pequeños fragmentos la 
unidad de la pátria…». Francesc Comas 
també pensa que la premsa madrilenya 
va dedicar pocs comentaris a l’esdeve-
niment, «sempre des del sarcasme i el 
retret contra allò que es considerava un 
atemptat a la unitat de la pàtria».

Unió Catalanista
Manresa reflecteix el contrast entre una 
ciutat plena d’advocats, propietaris i 
hisendats, de la Unió Catalanista, que 
hi arriben per discutir sobre les atribu-
cions d’un nou poder regional, davant 
la confrontació constant que fabricants 
i obrers dirimien socialment en una 
Manresa industrial. Així, Francesc Co-
mas reconeix que: «el ressò de l’Assem-
blea a la ciutat va ser més aviat escàs 
pel fet que la major part de la població 
eren treballadors de les fàbriques tèx-
tils, més preocupats per la conflictivitat 
social del moment que per la doctrina 
política dels participants a l’Assem-
blea». És clar, que les Bases indiquen el 
predomini conservador del nacionalis-

Les Bases deixaven clar 
que la llengua catalana 
seria única a Catalunya i 
que la nova organització
territorial es basaria en 
les comarques. 
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me català, que acabarà tenint el suport 
d’una àmplia burgesia. En aquest sentit, 
l’historiador Jaume Serra explica el pa-
per que hi va tenir la Unió Catalanista: 
El 25, 26 i 27 de març de 1892 es va ce-
lebrar a Manresa la primera Assemblea 
de la Unió Catalanista que va elaborar 
les Bases per a la Constitució Regional 
Catalana que seran conegudes com les 
«Bases de Manresa». 

La Unió Catalanista era una confedera-
ció d’entitats catalanistes de diversos 
llocs de Catalunya creada el 1891. Eren 
entitats catalanistes de Reus, Olot, Ter-
rassa, Girona, Hospitalet, Sabadell, Vic, 
Sallent, Berga, Barcelona, Manresa... 
L’entitat de Manresa era la Lliga Regio-
nal, creada el 1890 sota el lema «Fe i Pà-
tria» i el seu portaveu era el Setmanari 
Català. Però, «l’entitat més important 
de la Unió Catalanista   era la Lliga de 
Catalunya, creada el 1887 a Barcelona. 
Els dirigents més destacats eren Prat 
de la Riba, Puig i Cadafalch, Cambó, 
Domènech i Montaner, Guimerà, Per-
manyer, Güell, Verdaguer i Callís. Tots 
ells destacades figures del catalanisme 
conservador». 

La Unió Catalanista va decidir convocar 
els delegats a Manresa per elaborar i 
aprovar una proposta de Constitució 
Regional Catalana. Els delegats eren 64 
propietaris, 31 advocats, 21 metges, 20 
hisendats, 17 fabricants, 7 enginyers, 
4 preveres, 3 arquitectes, 3 mestres, 3 
industrials, 3 mestres d’obres, 2 ban-
quers, 2 cronistes, 1 perit agrònom, 1 
impressor, 1 fuster i 1 pilot. Jordi Llo-
rens Vila, doctor en Història Contem-
porània, i autor de La Unió Catalanista 
i els orígens del catalanisme polític, afir-
ma que no hi ha grans propietaris, tot 
i que es sobredimensiona la quantitat 
de persones benestants, per tal que no 
es vegi la Unió Catalanista com un ele-
ment subversiu de destrucció d’Espa-
nya i no causi por al sistema canovista. 

Les Bases de Manresa són fruit de la 
seva època i d’un país que mirava els 
seus orígens. Però són molt prudents 
amb el que defensen i volen un encaix 
dins la monarquia espanyola. En la seva 
valoració, l’historiador Jaume Serra 
Carné insisteix que «les Bases de Man-
resa s’han considerat com l’inici del ca-

talanisme conservador, com el seu pri-
mer text polític i constitucional. Entre 
el 1890 i 1905 hi va haver una gran ac-
tivitat catalanista que va cristal·litzar en 
la creació de moltes entitats arreu de 
Catalunya. La majoria d’aquestes en-
titats van considerar les Bases com un 
text sagrat, un referent doctrinal,  que 
marcava les pautes bàsiques del cata-
lanisme. La Lliga Regionalista creada el 
1901, el gran partit de la burgesia cata-
lana, recollirà aquesta herència doctri-
nal i mantindrà les Bases com un text 
fundacional». De tota manera, Serra 
remarca que «la praxi política del partit 
liderat per Prat de la Riba i per Cambó 
no va seguir les pautes establertes a 
les Bases. Prat de la Riba amb La naci-
onalitat catalana (1906) va elaborar un 
nou corpus ideològic que marcaria una 
nova etapa del catalanisme. Les Bases 
de Manresa defensaven una orientació 
autonomista i això era compartit per 
totes les tendències del catalanisme».

L’historiador Borja de Riquer assenyala 
que les Bases de Manresa tenen una 
concepció poc democràtica i antilibe-
ral, i coincideix amb Serra que «el seu 
caràcter poc democràtic i l’oblit dels as-
pectes socials les allunyaven dels sec-
tors populars.  Tanmateix, es va conti-
nuar considerant amb veneració el text 
de les Bases perquè s’havien convertit 
en un mite del catalanisme». Serra ex-
plica el sorgiment del catalanisme i la 
seva divisió en conservador i progres-
sista ja al segle XIX: «El catalanisme va 
néixer en el darrer terç del segle XIX. 
Significava la defensa de la persona-
litat i la realitat de Catalunya i propo-
sava una articulació d’autonomia dins 
de l’estat espanyol. Era una resposta a 
un estat que, pel seu caràcter centra-
lista i unitarista, negava la realitat de 
les diferents nacions que el formaven. 
També hi havia l’afany per desenvolu-
par la cultura pròpia que el centralisme 
espanyol negava per imposar una uni-
formitat a tot l’estat. Igualment es dis-
cutia la distribució fiscal i el pes que re-
queia sobre Catalunya. En aquest últim 
terç del segle XIX es van desenvolupar 
dues grans tendències dins del catala-
nisme. Primer una de caràcter més po-
pular, laica i republicana, i després una 
altra de caràcter més burgès, clerical i 
conservadora. El primer catalanisme 

va néixer de la mà del federalisme i del 
republicanisme. El màxim represen-
tant d’aquesta línia era Valentí Almirall. 
Aquest catalanisme era d’orientació lai-
ca, republicana, socialment progressis-
ta i proper a les classes populars. Havia 
elaborat diversos projectes de Consti-
tució per a Espanya i Catalunya en un 
marc federal. El catalanisme d’Almirall 
es va plasmar en l’obra Lo Catalanisme 
(1886). En aquest corrent del catala-
nisme d’esquerra i popular  hi podem 
situar Roca i Farreras, Vallès i Ribot, Co-
romines, Layret, Companys, etc».

En el fons, torna a coincidir amb Borja 
de Riquer, per a qui «les Bases són un 
precedent, una fita, que responen al 
moment històric i als problemes d’ales-
hores del catalanisme, que era molt 
plural dins seu. Són Bases fetes per gent 
conservadora i catòlica, reticent al libe-
ralisme». I també assenyala l’evidència 
que «no hi participen ni el grup de Va-
lentí Almirall, ni el republicanisme fede-
ral. El primer de crear un partit catala-
nista i el primer teòric del catalanisme 
no hi és, per diferències ideològiques 
i polítiques». Almirall era partidari que 
calia fer política seriosa i «els de les Ba-
ses diuen que no és el moment de fer 
política, hem de fer pàtria, fer país, ser 
més, i quan siguem mes entrar en polí-
tica. Un discurs romàntic, conservador, 
historicista sense tocar la realitat políti-
ca del moment». Almirall, que pertanyia 
a la mateixa classe social que els teòrics 
del nacionalisme conservador, era tibat 
i enèrgic, representant d’un catalanis-
me laic però minoritari, a qui no agra-
dava gens la preponderància dins la 
societat catalana del paper de l’església 
catòlica, per això no en va voler saber 
res. Sovint ho justificava afirmant que 
acceptar estar dins d’Espanya també 
vol dir acceptar l’estat de la Restauració 
i el concordat amb la Santa Seu.

Programa
Segons el doctor en Història Daniel Díaz, 
les Bases de Manresa són la primera 
concreció del catalanisme. Abans hi 
havia hagut el Memorial de Greuges de 
1885. Valentí Almirall és, efectivament, 
el creador del catalanisme modern el 
1886 amb Lo catalanisme. El 1888 hi ha 
un manifest a la Reina Maria Cristina, 
amb motiu de l’Exposició Universal, que 

Els actes commemoratius
La comissió impulsora de les Bases de Manresa –Generalitat de Catalunya 
i Ajuntament de Manresa– ha convocat la commemoració i a partir d’aquí 
s’ha creat una comissió cívica, formada per catorze persones a títol indivi-
dual proposades pels comissaris, i la resta en representació de les adminis-
tracions convocants o d’entitats de la ciutat que ja hi eren a primers del XX. 
La comissió com a tal es reuneix per valorar les propostes dels comissaris 
que treballen amb una comissió permanent de només cinc persones: Abel 
Pié, Josep Galobart, Anna Vilajosana, Jordi Rodó i Francesc Comas. Així, la 
comissió delega en aquest petit grup, més àgil, eficient i operatiu, la di-
nàmica de coordinació i execució del programa, que s’estendrà del 25 de 
març del 2017 al 25 de març del 2018. Els actes, segons explica Francesc 
Comas, un dels dos comissaris de la commemoració, es poden dividir en 
quatre grans àmbits:

Àmbit institucional. El dia 25 de març al saló de sessions de 
l’Ajuntament de Manresa es farà l’acte d’inauguració de l’any, 
amb la presència del president de la Generalitat i la presiden-
ta del Parlament. Al març de 2018 se’n farà l’acte de cloenda.

 

Àmbit acadèmic.  A nivell nacional, es farà una  exposició 
sobre les Bases i la seva època, finançada per la Diputació 
de Barcelona, a Manresa i Barcelona, i es faran actes acadè-
mics i divulgatius al CCCB, a l’IEC i, probablement a l’UCE. 
A nivell local, es faran conferències sobre les constitucions 
abans i ara; s’editarà una miscel·lània que constarà de dues 
parts: un estudi sobre la Manresa de fa 125 anys que ana-
litzarà la ciutat al tombant de segle (finals del XIX i primers 
del XX) i una segona que serà un recull de tots els altres do-
cuments de coneixement del període i de prospectiva de 
futur que generaran els diversos seminaris i conferències 
que es té previst realitzar.

 

Àmbit divulgatiu. Hi ha previstes visites a l’ajuntament, a 
edificis de l’època, actes populars per donar a conèixer les 
Bases i exposicions temporals i definitives.

 

Àmbit ciutadà.  S’ha demanat a entitats culturals, econò-
miques, socials, esportives, etc. de la ciutat de fer activitats 
conjuntes que es presentaran en el seu moment. A hores 
d’ara ja s’estan tractant diverses iniciatives amb l’Orfeó, el 
Col·legi d’Advocats, el Centre Excursionista de la Comarca 
de Bages, la DO Pla de Bages, els Amics de la Seu...

Jaume Serra (Foto: Francesc Rubí)

Josep Camprubí (Foto: Francesc Rubí)

Borja de Riquer (Foto: Ferran Sardans)



14 15EL POU · MARÇ 2017 EL POU · MARÇ 2017

Enric Prat de la Riba i Sarrà
Castellterçol (1870-1917)

Advocat. Des de 1891, com a secretari 
de la Unió Catalanista, prepara els de-
bats de l’assemblea de Manresa. Au-
tor de proclames com Als catalans i Al 
poble català, en el context de guerra 
hispanonord-americana, col·labora a 
La Renaixença i a La Veu de Catalunya. 
El 1901 és un dels fundadors de la Lliga 
Regionalista. Aconsegueix prestigi 
arreu de l’estat amb la redacció de la 
Ponència sobre els ferrocarrils secunda-
ris i en la preparació de l’assemblea de 
les diputacions provincials que propo-
sa articular-les com a administracions 
regionals. El 1906 és autor de La Naci-
onalitat catalana. El 1907 es converteix 
en president de la Diputació de Barce-
lona. El decret reial de 19 de desembre 
de 1913 permet crear la Mancomunitat 
de Catalunya, de la qual és elegit presi-
dent el 6 d’abril de 1914.

Lluís Domènech i Montaner 
Barcelona (1850-1923)

Arquitecte modernista. L’Exposició 
Universal de 1888 popularitza la seva 
obra, sobretot amb la projecció del Pa-
lau de la Música i el conjunt monumen-
tal de l’Hospital de Sant Pau. Va presidir 
l’Ateneu Barcelonès en tres ocasions i 
va ingressar a l’Acadèmia de Bones Lle-
tres. De molt jove es va vincular al cata-
lanisme. Primer, a la Jove Catalunya i al 
Centre Català i, posteriorment, a la Lli-
ga de Catalunya i a la Unió Catalanista. 
Impulsa l’assemblea de Manresa i en 
presideix la sessió inaugural. El 1899 in-
gressa al Centre Nacional Català (1899) 
i més tard a la Lliga Regionalista (1901), 
amb la qual es converteix en diputat. 
Disconforme amb l’actuació de Cambó 
durant la visita d’Alfons XIII a Barcelo-
na (1904), deixa la formació i funda el 
setmanari El Poble Català, a l’entorn del 
qual s’organitza l’Esquerra Catalana. 

Àngel Guimerà i Jorge
Tenerife (1845) - Barcelona (1924)

Dramaturg de gran èxit amb obres com 
Mar i cel (1888) Maria Rosa (1894) Terra 
baixa (1897) o La filla del mar (1900), 
anys abans també havia destacat com 
a poeta amb distincions en diversos 
jocs florals i va ser una dels fundadors 
de La Renaixença. Al tombant de segle, 
el prestigi que havia assolit va tenir un 
paper molt rellevant en l’àmbit polític. 
Es converteix en portador del Memorial 
de Greuges i president de l’Ateneu Bar-
celonès, en el qual pronuncia el discurs 
inaugural en català, fet insòlit a l’època. 
Els seus parlaments, pronunciats arreu 
de Catalunya, van ser recollits en el 
volum Cants a la pàtria (1906). El 1892 
és present a l’assemblea de Manresa, 
ja que fou un dels encarregats per la 
Junta Permanent de la Unió Catalanista 
de redactar les bases per a una futura 
constitució catalana. 

Oleguer Miró i Borràs
Manresa (1849-1926)

Metge, escriptor i divulgador, va col-
laborar en publicacions com La Renai-
xença o La Ilustració Catalana i va fun-
dar i dirigir fins a la seva mort la Revista 
Ilustrada Jorba (1908-1933). Al marge 
de la creació de treballs de caràcter ci-
entífic relacionats amb la seva profes-
sió, es va interessar per la història i el 
folklore català i manresà. Va viure amb 
intensitat el món associatiu de la ciutat 
com a president del Centre Excursio-
nista de la Comarca de Bages. També 
va fundar la societat del Casino i el 
Museu Municipal. El 1890 contribueix a 
crear la Lliga Regional de Manresa, en-
titat adherida a la Unió Catalanista. Dos 
anys després, com a membre d’una co-
missió del partit, s’encarrega dels pre-
paratius de les Bases de Manresa, de 
les quals presideix la segona sessió, el 
26 de març.

Lluís Espinalt i Padró
Manresa (1871-1895)

Periodista i polític. Conjuntament amb 
prohoms ciutadans com Oleguer Miró, 
és fundador i primer secretari de la Lli-
ga Regional a Manresa. El 1890 entoma 
la direcció del Setmanari Català, que 
encapçala fins a la seva sobtada mort, 
el juliol de 1895, als 24 anys. Intervé 
molt activament en l’organització de 
l’assemblea que acorda les Bases de 
Manresa. La seva obra es recull en un 
volum pòstum: Escrits de Lluís Espinalt 
i Padró (1895). 

Marià Vallès i Vallès
Manresa (1862) - Barcelona (1919) 

Advocat, poeta i empresari. Secretari 
del Col·legi d'Advocats de Manresa, on 
va exercir com a tal. El 1884 va fundar 
un esbart literari patriòtic amb Leonci 
Soler i March, i Maurici Fius i Palà. El 
1888 va signar el Missatge a la Reina 
Regent. Catalanista convençut, va fun-
dar el 1890 la Lliga Regional de Man-
resa, que es va adherir a la Lliga de 
Catalunya. Va ser membre fundador de 
la Unió Catalanista i del seu consell de 
govern, conjuntament amb el seu amic 
Narcís Verdaguer i Callís. El 1892 va ser 
delegat a l'Assemblea de les Bases de 
Manresa. L'any 1893 va ser anomenat 
arxiver de la Diputació de Barcelona, 
lloc on es va establir definitivament.

suposa un salt endavant, ja que es rei-
vindica directament l’Autonomia de Ca-
talunya. Però, «les Bases de Manresa són 
una fita més en el procés de maduració 
del catalanisme. Són un primer text arti-
culat on es defineix què correspon al po-
der català i què al central». És clarament 
un programa polític pel present i de 
cara al futur. Ara bé, tant les Bases de 
Manresa com l’Estatut d’Autonomia del 
1919 són projectes regeneracionistes 
que es produeixen dins del context de 
la Restauració. Díaz pensa que alguns 
dels pensadors del catalanisme des de 
la Restauració, començant per Prat de la 
Riba, «en el fons eren independentistes, 
però mai no ho van explicitar. Utilitzen 
un radicalisme verbal, però una pràcti-
ca possibilista: l’encaix dins d’Espanya». 
Diaz en valora el projecte interclassista 

i no en situa la divisió fins a comença-
ments del segle XX: «El catalanisme és 
un projecte interclassista que està for-
mat per la conjunció de molts factors: la 
Renaixença, el proteccionisme econò-
mic, el foralisme carlí, el particularisme 
d’Almirall, el republicanisme federalista 
i l’església regionalista. Amb el pas del 
temps i durant el segle XX, s’anirà de-
finint, com a catalanisme conservador 
(monàrquic i catòlic) que mantindrà 
l’hegemonia fins a la Dictadura de Pri-
mo de Rivera enfront del catalanisme 
progressista (republicà i laic)». 

El també historiador i exconseller Jo-
sep Huguet, membre de la Comissió 
Cívica del 125 aniversari, en fa una 
valoració global: «El catalanisme del 
qual celebrem l’origen fa 125 anys és 

aquell que en aquesta darrera dècada 
del segle XXI ha acabat el seu cicle. Des 
de la desfeta del 1714 fins a la Primera 
República, van actuar dos corrents del 
catalanisme: l’un intentant reformar i 
construir l’Espanya moderna segons 
la manera de fer de Catalunya. L’altre, 
intentant reiteradament recuperar el 
poder d’un Estat propi, per la via foral 
o per la via de l’estat federat. La culmi-
nació d’aquesta darrera opció va ser la 
primera República i els repetits intents 
de proclamar l’Estat Català, en els dos 
primers terços del segle XIX. Només el 
fracàs d’aquesta via va portar a un re-
plegament que va comportar la defini-
ció d’un catalanisme basat en la nació 
cultural i en l’autonomia política per 
ser forts a Catalunya i per influir des-
prés a Espanya. Les Bases de Manresa 

van segellar majoritàriament aquesta 
via que va emprendre després el cata-
lanisme en mans de la Lliga, en bona 
part de l’Esquerra dels anys 30  i poste-
riorment dels partits majoritaris en el 
postfranquisme: CiU, PSC i PSUC.  No-
més un sector marginal amb gent com 
Narcís Roca i Farreras i Martí Julià va 
defensar clarament la independència 
fins a empalmar amb Macià, primer, i 
l’Esquerra Republicana dels anys 90, 
després. Però fins a l’ensulsiada del 
model autonòmic de la passada dè-
cada (2005-2015) no s’ha produït la 
recuperació del fil històric del catala-
nisme més progressista a favor de l’Es-
tat català, definitivament independent 
i federat a Europa. La rebolcada de la 
reforma estatutària federalitzant n’ha 
estat el detonant».

El moment actual
Borja de Riquer remarca com en el 
darrer segle i mig no hi hagut manera 
que la nació catalana i l’estat espanyol 
s’hagin entès: «Si repassem la histò-
ria, veurem el que ha passat: un segle 
i mig d’incomoditat catalana dintre 
les  estructures de l’estat espanyol. Ob-
servarem com no hi ha hagut manera 
de trobar una posició de pacte. Al final, 
sempre amb una forma o una altra, 
s’han imposant per part dels governs 
espanyols, plantejaments que no reco-
neixen la realitat catalana». Segons el 
doctor Daniel Díaz té poc sentit com-
parar les Bases de Manresa amb el mo-
ment actual: «La proposta actual és de 
ruptura total amb l’estat espanyol. És un 
pas més agosarat que significa la majo-
ria d’edat del catalanisme polític, volgu-

dament independentista, que tendeix 
a la creació d’un estat propi, mentre les 
Bases són un projecte per establir un 
reglament especial per Catalunya dins 
l’Espanya monàrquica del moment. Ac-
cepten el marc legal espanyol».

Una interpretació semblant és la que 
fa Borja de Riquer: «No són processos 
comparables. Els moments històrics 
son absolutament diferents. A finals 
del XIX, Espanya era un règim total-
ment centralista i gens democràtic. 
Allò fou una manifestació del catala-
nisme polític que tot just emergia pro-
posant un projecte que implicava una 
profunda reforma de l’estat. Es feia des 
de fora de la vida política oficial. El ca-
talanisme es movia en la societat civil. 
Era una critica profunda a la política 
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Les Bases per a la Constitució Regional Catalana, popular-
ment conegudes com a Bases de Manresa, aprovades el 
març de 1892, s’han considerat un document canònic en 
la història del catalanisme polític. Més enllà del seu valor 
simbòlic en la trajectòria del catalanisme polític, la trans-
cendència històrica del seu contingut és ambivalent: d’una 
banda representa un punt d’arribada, sense estampar ni 
una constitució ni un programa polític tancat, afirmà l’arqui-
tecte Domènec i Montaner, que aleshores presidia la Unió 
Catalanista, l’entitat promotora de l’assemblea; i de l’altra 
un antecedent més en la voluntat política de trobar l’encaix 
Catalunya-Espanya en el camí vers la consecució d’un rè-
gim d’autonomia política que culminarà amb la Generalitat 
republicana als anys 30. On naturalment les posicions més 
tradicionals i conservadores eren les majoritàries, malgrat 
que també hi assistí com a delegat del Pla de Barcelona el 
republicà Josep Narcís Roca i Farreras, una de les primeres 
veus a reivindicar directament l’estat català independent. 
Les Bases representen una de les dues ànimes del catalanis-
me polític. L’altra ànima dinamitzarà el catalanisme d’arrel 
federal, que el 1883 havia aprovat un projecte de constitu-
ció de l’estat català d’inspiració republicana i democràtica. 
Un i altre documents difereixen fonamentalment no tant 
en la necessària distribució de la sobirania política, sinó en 
els elements conservadors que contenen les Bases a dife-
rència de la concepció netament liberal i democràtica de la 
representació política de la constitució federal. Per contra, 
les Bases contemplaven un sufragi corporatiu, de classes i 
de gremis, en la representació del parlament català anome-
nat amb l’arcaic mot de les Corts catalanes.

Si comparem el context històric en què van ser aprova-
des les Bases amb la conjuntura actual, les diferències són 
abismals. En primer lloc, el 1892 el catalanisme polític co-
mençava a caminar mentre que en l’actualitat aquest sem-
bla haver esgotat el camí encetat en aquells moments. En 
tot cas la voluntat de millorar  l’autogovern de Catalunya 
no uneix la totalitat de les forces polítiques catalanistes, 

sinó que les que cerquen la plena sobirania tenen actual-
ment majoria absoluta en el Parlament de Catalunya, i les 
que pretenen aclarir si Catalunya ha d’esdevenir un estat 
propi o bé ha de continuar inserida en l’estat espanyol de 
manera federal o confederal conjuntament suposen al vol-
tant del 80% de l’opinió pública. A final del segle XIX, la 
principal aspiració era la consecució de l’autonomia polí-
tica per a Catalunya, un autèntic autogovern que havia de 
passar pel ple reconeixement de la singularitat històrica, 
cultural i lingüística de Catalunya. Per assolir aquest ob-
jectiu calia encara incidir més en la tasca de modernitzar 
l’Estat, una vella ambició de la classe dirigent catalana que 
es remuntava a l’Espanya del segle XVIII. Avui dia la missió 
històrica del catalanisme sembla força exhaurida o, en tot 
cas, la vella voluntat d’incidir en la governabilitat de l’estat 
de les elits rectores només l’abriga la classe alta, de tarannà 
tradicionalment espanyolista o com a molt regionalista, o 
d’aquelles forces polítiques que pretenen en major o me-
nor mesura catalanitzar Espanya, però al mateix temps es-
panyolitzar Catalunya.

Gemma Rubí, 
professora d’Història Contemporània a la UAB 

Les Bases de Manresa

Gemma Rubí

que no considerava Catalunya justa-
ment ni li reconeixia certes atribucions. 
Avui dia els moments són totalment 
diferents. Teòricament som en un es-
tat de les autonomies. La Constitució 
plantejava una certa descentralització. 
Ara hi ha un contenciós entre l’estat i 
les institucions de Catalunya, que con-
sideren que s’ha trencat el pacte cons-

titucional del 78 i que volen replantejar 
la seva situació dins de l’estat fins al 
punt de demanar als ciutadans si volen 
ser-hi o no». Així doncs, el prestigiós 
historiador ho té molt clar: «Les Bases 
no es poden considerar el germen del 
procés actual. És un dels projectes de 
plantejament de possible poder auto-
nòmic català. N’hi havia hagut d’ante-

riors, com el dels republicans federals, 
amb la constitució de l’estat català del 
1883 dins l’estat federal, i de posteriors, 
com els estatuts del 1919 i 1931 i 1932. 
Plantejaments de com situar Catalunya 
a l’estat espanyol n’hi ha hagut molts i 
de molta mena, però cap no ha funci-
onat». Alguns parlen que aquest equi-
libri inestable acabarà amb un pacte, 

però cada vegada són més els que op-
ten clarament per l’estat propi.

En canvi, Francesc Comas, ho veu dife-
rent: «A llarg termini, el coneixement i la 
influència de les Bases va ser molt més 
gran, sobretot perquè van ser interpre-
tades com el paradigma d’un incipient 
separatisme català per part dels sectors 
espanyols més centralistes  i perquè 
han esdevingut un referent inexcusable 
de l’articulació del catalanisme polític 
al llarg del segle XX». I conclou que «el 
moviment sobiranista actual no surt 
del no-res. Fa 125 anys es van posar les 
bases  o fonaments per a una Catalunya 
que volia decidir el seu futur de forma 
autònoma. El procés ve de lluny». Jo-
sep Camprubí n’explica l’evolució: «El 
ferment que van suposar les Bases de 
Manresa va anar fent el seu camí a tra-
vés d’una història complexa i contra-
dictòria. El 1914, un home del Moianès, 
Prat de la Riba, secretari de la reunió 
de Manresa, arriba a ser president de 
la Mancomunitat de Catalunya, que 
la dictadura de Primo de Rivera supri-
meix. Tot i això els diferents catalanis-
mes es van consolidant i amb la segona 
República s’aconsegueix restaurar du-
rant uns anys la Generalitat, que és eli-
minada altre cop durant el llarguíssim 

hivern del franquisme. Però, la llavor 
és manté i amb la democràcia tutelada 
posterior retorna una Generalitat que 
cada cop és considerada políticament 
i econòmicament més limitada. Alhora, 
el desig de llibertat i d’emancipació na-
cional ha anat creixent i s’ha actualitzat 
amb plantejaments més contundents. 
Aquelles Bases de Manresa de 1892 ara 
han augmentat notablement de grau, 
d’exigència i d’amplitud. Per això, la rei-
vindicació del dret de decidir, la convo-
catòria d’un referèndum i la indepen-
dència s’han convertit avui en les Bases 
de Catalunya». 

Per a Josep Huguet, cal recuperar el fil 
dels catalanistes progressistes i mirar 
endavant; «per tant, l’actual comme-
moració hauria de ser un homenatge 
pòstum a aquesta fase del catalanis-
me que potser va ser necessària, però 
que ja ha esdevingut insuficient per 
a assolir una societat pròspera, justa i 
lliure com reclamava Francesc Macià. 
Cal ara mirar endavant, d’una banda. I 
de l’altra recuperar el fil roig d’aquells 
autèntics federals progressistes que, 
vinculats als sectors més populars de 
la societat catalana del XIX, tenien clar 
que era l’Estat català l’instrument de la 
nostra emancipació integral». L’histo-

riador Jaume Serra i Carné conclou el 
torn de valoracions afirmant que «125 
anys després, el catalanisme continua 
amb semblances i amb diferències. 
En aquest lapsus el catalanisme s’ha 
desenvolupat en múltiples organit-
zacions de caràcter   federal, autono-
mista, nacionalista o independentista. 
L’autogovern de Catalunya ha estat un 
objectiu   bàsic del catalanisme. Com 
havia de ser aquest autogovern i la 
seva  relació amb l’estat diferia segons 
cada organització catalanista o nacio-
nalista.  La ideologia, els interessos i els 
sectors socials representats han confi-
gurat cada línia de catalanisme al llarg 
dels anys. Els nostres són temps de 
crisi, de necessitat de canvis.  L’actitud 
del govern central es considera lesiva 
per als interessos de Catalunya i no 
vol comprendre la pluralitat nacional 
de l’estat.  Des de Catalunya un sector 
continua amb el projecte autonòmic o 
federal dins l’estat espanyol i un altre 
que és majoritari ha optat per la inde-
pendència perquè creu que seria millor 
anar sols. L’Ajuntament de Manresa ha 
promogut la commemoració del 125 
aniversari de les Bases de Manresa per 
conèixer millor la Manresa i la Catalu-
nya de finals del segle XIX, però també 
per debatre sobre la societat actual». (Foto: Francesc Rubí)
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Una de les 21 plaques Stolpersteine. Carrer del Joc de la Pilota
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(Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya central)

Models de ciutat Les Muntanyes Russes

ls humans sempre construïm models 
mentals, més o menys simples, de la reali-
tat. Amb les ciutats, com a part de la reali-
tat que són, també ho fem. Podem consi-
derar Manresa com un model senzill, com 
el que construiria un infant. O la podem 
considerar com un de complex, inserit 
en plena natura, que evoluciona, dins de 

la biosfera, com el que faria un equip d’especialistes en 
ecologia urbana, urbanisme i història de la ciutat. Aquest 
segon, però, seria un reflex més acurat de la realitat. Tan-
mateix, el coneixement de la ciutat de la majoria de man-
resans s’ubica entre aquest dues concepcions. Tots tenim 
un model de ciutat. Es podria dir, fins i tot, que hi ha tants 
o més models de ciutat com ciutadans hi ha al món.

D’una banda, sí entenem la ciutat com un model o eco-
sistema senzill, amb pocs organismes i pocs hàbitats, el 
que fem és simplificar-la en excés. Fem una descripció 
fàcil de la de la ciutat sense ombra de dubtes que ni 
de bon tros és tan rica i complexa com ella mateixa. En 
fem una caricatura. Edificis, alguna plaça verda, alguns 
arbres, alguns coloms, algunes garses... D’una senzillesa 

n la majoria de recorreguts que es fan pel 
territori és fàcil que s’acabi desviant l’aten-
ció cap als elements costaners de l’antic 
mar del Paleogen. És normal, ja que són els 
relleus magnífics de Montserrat i el Mont-
cau, antics ventalls deltaics, que defineixen 
la silueta en l’horitzó al sud del Geoparc. En 
canvi, l’indret en qüestió representa un lloc 

ben diferent, on la influència d’aquests rius i deltes deixa 
pas progressivament al gran protagonista d’aquella èpo-
ca, el mar. En les zones més allunyades de la costa, més 
profundes, la sedimentació en condicions normals és molt 
més pausada, amb partícules molt petites que necessiten 
del seu temps i alguns processos físics i químics per anar-
se assentant sobre el sòl marí. Amb el temps, però, són 
capaces d’acumular-se-n’hi fins a centenars de metres. En 
el cas de les Muntanyes Russes, es tracta de les margues 
grises blavoses, unes lutites amb un alt contingut en car-
bonat de calci, que es van anar dipositant a les profundi-
tats marines durant uns quants milions d’anys. 

El mar ocupava una extensió molt més gran que la que es 
veu en aquest indret i per tant, si s’observa el paisatge amb 
atenció, un pot arribar a seguir-ne les pistes i identificar la 
presència d’aquestes roques en altres punts del Geoparc, 
alhora que s’imagina l’abast d’aquell mar, i com era aques-
ta terra fa milions d’anys. A part de l’entorn de Sant Vicenç, 
les trobem a Castellgalí, Artés, Calders, Marganell i més 
enllà, a la conca d’Igualada i la Plana de Vic. Aquest era un 

rotunda. La ciutat del turista que té pressa per conèixer 
el més notable i res més. O la del nen o nena que tot just 
comença a entendre que viu en una ciutat anomenada 
Manresa. El que queda és una fotografia estàtica i borro-
sa sense passat ni futur. És una manera despreocupada 
d’entendre la ciutat. La majoria de ciutadans no tenim, 
per sort, aquesta imatge o model de ciutat.

A l’altre extrem, en canvi, si considerem Manresa en tota 
la seva complexitat, es desplegarà tota una pel·lícula, 
amb molts matisos, amb un passat i un present on s’en-
cabeixen la seva història natural i la seva història huma-
na, és a dir les interrelacions entre tots els organismes 
que han existit al llarg de temps amb el predomini dels 
humans en els darrers mil·lennis. A més, cal incloure la 
llarga evolució del paisatge, des del primigeni natural, 
passant per l’agrícola i acabant per l’industrial i urbà. I, 
també, el creixement de la trama urbana acompanyat 
de l’increment dels fluxos de matèria i energia. En l’inici 
la ciutat era senzilla i amb el temps s’ha conformat en un 
ecosistema complex. Aquesta visió és la més responsa-
ble, la més informada, la que permet al ciutadà ser més 
crític amb la gestió que s’hi fa.

mar amb vegetació costanera tropical amb manglars, pal-
meres... amb una vida exuberant, amb taurons, tortugues, 
sirènids i gran multitud de bivalves, gasteròpodes, coralls, 
equinoderms i una gran quantitat de foraminífers, com els 
Nummulits, que són autèntics formadors de roca. Multitud 
d’exemplars d’aquests fòssils es poden veure al Museu de 
Geologia Valentí Masachs. El paratge de les Muntanyes 
Russes és un espai d’interès geològic catalogat pel Geo-
parc de la Catalunya Central, i és considerat de gran impor-
tància. A causa de la fragilitat de l’indret, on la roca es dis-
grega molt fàcilment amb el pas de les persones, la pressió 
urbanística que ha patit fa que sigui necessari conscienciar 
al visitant que n’ha de fer un ús molt respectuós.E E

Nom del paratge: Les Muntanyes Russes. Situació: Cal sortir del 
barri de la Farinera de Sant Vicenç de Castellet, prendre el carrer 
del camí de Can Xesc en direcció oest, tot resseguint la riera de 
Castellet ben bé un quilòmetre. Un cop allà, cal mirar al marge 
dret de la riera. Situació geològica: Els sediments que confor-
men aquest paratge pertanyen a la Formació Igualada i s’inter-
preten com a sediments de prodelta o ambients marins més 
profunds. Procedència del nom: Sembla que eren com una 
atracció per als infants del poble, que hi anaven a jugar. Trets 
geològics: Es tracta d’una extensió d’unes 13 hectàrees d’una 
gran potència de margues on són característics els xaragalls que 
incideixen fortament com a resultat de la gran erosió que l’aigua 
ocasiona sobre els materials. Materials geològics: Principal-
ment margues fossilíferes de color gris blavós, amb molt pocs 
nivells de calcària o de gres intercalats. Edat de formació: Eocè, 
d’edat bartoniana, fa al voltant d’uns 38 milions d’anys. Curiosi-
tats: Aquestes roques lutítiques, tot i que es meteoritzen molt 
fàcilment amb el contacte amb els agents meteorològics, són 
molt impermeables, cosa que dificulta la vegetació. 

Els paisatges, Montserrat des de la Travessa, també formen part de la complexitat manresana.
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vins del Bages ciència de pot
Joan Sala Marta Grifell i Blanca Vallès

Satèl·lit Macabeu 
2014 de vinyes velles

l celler Sanmartí (Sallent) 
ens presenta el seu ter-
cer vi, un monovarietal 
de Macabeu procedent 
de vinyes velles, de més 
de cent anys, veremat 
a mà, recollit en caixes i 
refrigerat a la vinya.

La verema freda es desrapa i passa a la 
taula de selecció, gra a gra. En la prem-
sa el raïm se sotmet a un procés de 
criomaceració durant sis hores. El most 
net i les borres blanques més fines 
fermenten en botes de roure francès i 
d’acàcia, on el vi obtingut es mantin-
drà per fer la criança sobre les pròpies 
lies durant un període de sis mesos. 
Passat aquest període és clarificat, es-
tabilitzat i filtrat. Finalment queda en 
ampolla un any al celler.

El resultat és un vi de color groc intens 
amb lleus reflexos verdosos. Aroma in-
tens amb notes de fruita dolça combi-
nades amb fruita fresca, lleugerament 
àcida, tocs balsàmics i un embolcall de 
notes de cera, mel i fruita seca conferi-
des per la criança. Té una cer-
ta entrada dolça, untuosa, de 
bona textura i acidesa alta amb 
un final lleugerament amarg 
i elegant (embotellades: 650 
ampolles).

PVP: 24 €

Joan Sala, sommelier 
de Vins Alsina

Aclariment: L’autor del 
comentari sobre el vi Isclet 
blanc 2016, publicat en 
la revista de febrer, era el 
sommelier Joan Tomasa, 
com constava al peu de l’es-
crit, malgrat que a la capça-
lera hi figurés un altre nom. 
En demanem disculpes. 

E
Don’t worry, ‘bee’ happy

«Bon dia Catalunya, en els últims anys n'hi hagut una forta reducció i si 
arriben a desaparèixer, a l’ésser humà només li quedarien quatre anys 
d’existència». Si ens despertem amb aquest titular tots faríem alguna 
cosa per evitar-ho. Doncs bé, el titular és cert. Voleu saber-ne més?El Voluntariat per la llengua (VxL) posa en marxa la modali-

tat virtual del programa per tal que les persones que no poden 
trobar-se de manera presencial amb la seva parella lingüísti-
ca ho puguin fer a través de videoconferència. D’aquesta ma-
nera, els participants podran practicar el català sense estar 
condicionats pel lloc on visquin o per qualsevol altre motiu.  
 
Amb la nova modalitat, el programa de la Direcció General 
de Política Lingüística (DGPL) que gestiona el Consorci per a 
la Normalització Lingüística (CPNL) amplia la seva oferta i les 
vies d’interacció en català entre persones d’arreu del món. 
 
Per participar-hi com a voluntari (en cas que es vulgui ajudar una 
altra persona a practicar el català) o com a aprenent (en cas que 
es necessiti practicar-lo), cal ser major d’edat i inscriure’s a http://
vxl.cat/participa-hi. A la fitxa que s’ha d’emplenar hi ha la pos-
sibilitat d’escollir la modalitat virtual, la presencial o ambdues.  

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA MONTSERRAT 
SLC Manresa – SCC Bages.  
Carrer de Jaume I, 8, 2n    Tel. 93 872 17 07      
manresa@cpnl.cat      www.facebook.com/SLCdeManresa

Es posa en marxa la modalitat virtual del Voluntariat per la llengua!
Com sempre, la dinamitzadora del CNL Montserrat s’encarregarà 
d’assignar una parella lingüística d’acord amb la disponibilitat ho-
rària i les preferències del nou inscrit.
 
El compromís de la parella lingüística és trobar-se una hora a la set-
mana durant un mínim de 10 setmanes per parlar en català del que 
vulguin en un context distès el dia i l’hora que els vagi bé. En el cas 
de la modalitat virtual, ho podran fer des d’un ordinador o dispositiu 
mòbil amb el programa de videoconferència que més els convingui.
 
Voluntariat per la llengua és un programa de la Direcció General 
de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i del Consorci 
per a la Normalització Lingüística (CPNL) que fomenta l’ús de la 
llengua catalana en les relacions personals tot posant en contacte 
una persona que parla habitualment català amb una altra que en 
té coneixements bàsics i que vol fer un pas endavant per parlar-lo 
amb normalitat. 

Hi ha 100 especies de cultius que proporcionen 
el 90% dels aliments de tot el món, 71 d’ells es 
pol·linitzen gràcies a les abelles. Les abelles de-
senvolupen un paper molt important en el món, 
la pol·linització de les plantes amb flor. La pol·li-
nització és el transport del gra de pol·len a l’estig-
ma de les flors. Aquest pas serà imprescindible en 
la reproducció de les plantes amb llavors. La pol-
linització per a les flors es tan important que cada 
una utilitza el millor mecanisme segons l’àrea on 
es troba: vent, animals vertebrats, aigua o insec-
tes. En el cas dels insectes, la pol·linització pot ser 
a través de diferents especies, però les abelles són 
les grans protagonistes. Quan van a recol·lectar el 
nèctar s’embruten dels grans de pol·len. Tenen 
unes càrregues electrostàtiques que ajuden a la 
seva adhesió. Les abelles femenines descansen 
periòdicament del treball per acariciar-se i guar-
dar el pol·len a la scopa, una mena de cistella 
que tenen a les potes. Però en els últims anys les 
poblacions d’abelles han disminuït molt. Hi ha 
diferents motius per a la seva desaparició: pes-
ticides, contaminació, canvi climàtic, urbanitza-
ció... però també nous virus, fongs i àcars que les 
destrueixen. Brussel·les ja ha començat a actuar 
vetant certs pesticides i nosaltres podem con-
tinuar lluitant contra la contaminació i el canvi 
climàtic. L’abella Maya es feia un fart de treballar. 
Ara sabem que no només era per donar-nos uns 
bons pots de mel, sinó també per a molts dels 

aliments que tenim sobre la taula. Si no fos 
perquè tenen una vida curta, ens hauríem 

de plantejar el seu dret a la jubilació.

C/ Urgell, 35 - Tel. 93 872 99 97
MANRESA

Aromateràpia - Espelmes aromàtiques
Objectes de regal i decoració...

FINANCEM LA SEVA COMPRA

FINS A 12 MESOS SENSE INTERÈS

Objectes de decoració - Flors
artificials - Moble auxiliar

http://vxl.cat/participa-hi
http://vxl.cat/participa-hi
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om va anar la presen-
tació de la novel·la de 
Rafael Nadal a l’Espai 
Òmnium?
—Vaig quedar impres-
sionat amb el local. S’hi 
van aplegar una seixan-
tena de persones. Tan 

sols vaig presentar la seva novel·la La 
senyora Stendhal. Ell va ser el premi Jo-
sep Pla 2012 i jo el 2013. Em va passar 
el testimoni. Durant tot l’any vaig estar 
amb xerrades i presentacions arreu 
del país. Són unes obligacions medià-
tiques que en el meu cas m’està molt 
bé de fer, després de vint anys de crear 
novel·les i textos per als altres. A la pre-
sentació vam parlar molt sobre l’interès 
humà de la novel·la, que compartim.

—Quina connexió familiar tens amb el 
pare Algué?
—En sóc descendent directe. Josep Al-
gué Sanllehí va ser un meu oncle-avi, 
un manresà que està a la Galeria de 
Manresans il·lustres. Jesuïta, fundador 
del Laboratori Meteorològic de Manila 
i l’inventor de l’astrolabi, un aparell que 
tenen els navegants per mesurar les 
distàncies de les tempestes. A casa de 
la meva àvia materna se’n parlava sem-
pre. Després he tingut una tieta, M. Car-
me Algué Pujol, que va fer de mestra al 
Pare Algué. Els seus dos fills són molt 
bons en matemàtiques. Com que sem-
pre hi havia hagut a casa aquest perso-
natge conegut, que havia escrit unes 
cartes a l’avi, i això em va fer començar 
a agafar interès per les biografies.

—Et van servir els cursos d’actor amb 
Boris Rotenstein?

Genís Sinca i Algué

Jordi Sardans
Fotos: Xavier Serrano

Periodista, escriptor i novel·lista, va guanyar el premi Josep Pla 
2013 amb la novel·la Una família exemplar. Després va escriure 
Malparits! i el seu darrer llibre és El cavaller Floïd. Biografia de Joan 
B. Cendrós. En total, en porta publicats setze, encapçalats per la 
Vida secreta dels nostres metges, que és un retrat de quinze ge-
gants de la medicina catalana. Llicenciat en Ciències de la Infor-
mació, en Publicitat i Periodisme, és guionista de personatges 
biografiats tant a TV3 com a RAC1. Al llarg de la vida ha fet de 
model publicitari o de venedor d’apartaments, però durant anys 
ha estat crític literari i sobretot fa de negre de quatre preteses 
figures de les literatures catalana i castellana actuals.

C
—Molt. Van ser molt interessants per-
què ens alliçonava de tot. Em van en-
senyar la tècnica per aprendre de me-
mòria els textos i saber retenir el més 
important. Allà vaig aprendre a fer 
riure; és a dir, a dramatitzar les històries 
que t’expliquen, ja que per a un escrip-
tor és fonamental.

—Vas haver de fer la mili?
—No, en lloc de fer el servei militar vaig 
ser objector de consciència a Creu Roja 
Internacional i com que parlava francès 
vaig fer totes les gestions portuàries 
per aconseguir enviar per vaixell i dins 
d’un contenidor una ambulància amb 
una ràdio incorporada –que hi vaig po-
sar jo– a Togo. Gràcies a la Creu Roja te-
nia una agenda internacional impressi-
onant amb gent que era molt diferent. 

Amor
—Com és que hagis viscut en tantes 
ciutats europees?
—He anat on l’amor em portava i han 
estat diversos llocs. Per amor, ho he dei-
xat tot. No m’ho penso. Sempre m’ha 
funcionat al començament, després es 

torça i cadascú ha de fer la seva vida. 
Forma part de l’evolució personal haver 
après a prendre decisions dràstiques, 
que és el que la gent no acostuma a fer. 
El fet de viatjar també dóna molta pers-
pectiva humana i m’ha permès conèi-
xer molta gent d’àmbits diferents.

—Sempre has tingut clar que volies 
escriure. Era millor fer periodisme que 
filologia?
—Sí, perquè no volia perdre ni el con-
tacte ni el vessant humà que implica fer 
novel·la. En aquest sentit, la filologia és 
una ciència molt seca. Més que la llen-
gua m’interessa l’ésser humà. Potser 
més aviat hauria d’haver fet filosofia o 
psicologia. Fins i tot, medicina, perquè 
m’interessa una literatura més aviat bi-
ològica. Per això, molts dels meus per-
sonatges estan comparats amb animals: 
a Una família exemplar, els Mirabaix de 
Manresa, amb un arbre genealògic de 
miserables i de rates perquè tenen un 
aspecte de rosegador, relacionat amb 
la gana, la misèria i la brutícia de l’ésser 
humà. O el doctor Bou... Tota la feina 
periodística alimenta bé la novel·lísti-
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ca. Primer, perquè et manté informat i, 
en segon lloc, aprofundeixes bé amb 
l’ésser humà. Intento sistematitzar-me 
una mica perquè em passo dies sencers 
xerrant. Així doncs, sóc novel·lista per un 
interès humà, no per un interès lingüís-
tic, que ja puc adquirir. En canvi, l’experi-
ència humana no me la dóna la filosofia.

Roma
—Com va ser que fessis de correspon-
sal al diari Avui, a Roma?
—Cristina Rius era la corresponsal a 
Roma del diari i un dia, mentre sopà-
vem, em va plantejar un problema: li 
agradava un noi italià amb qui es volia 
casar i anar-se’n a viure a Nova York. 
Però l’endemà mateix! Abans de mar-
xar, volia cobrir la seva plaça de Roma. 
M’explicava que havia de ser solter i 
amb coneixements d’italià. Jo ja col·la-
borava a l’Avui, però no sabia italià. A 
les postres, li vaig dir: I si me n’hi vaig jo? 
Fet. L’endemà a primera hora vam anar 
a veure el director, Vicent Sanchis, a qui 
vaig dir-li que parlava un italià perfecte 
i que era un especialista en Itàlia. Em va 
dir que em compraria les cròniques en 
un moment en què ens vam agermanar 
amb COM Ràdio. Al cap de dues setma-
nes ja parlava italià. Després de 400 
articles vaig tornar. Itàlia va ser la meva 
segona universitat. Per escriure bé, vaig 
haver d’aprendre molt del caràcter dels 
italians. Tota la humanitat que anava 
coneixent es mou per l’amor, l’interès 
i la feina. Els italians són molt bons ac-
tors i dramatitzen la vida. D’aquí l’èxit. 
Si vols entendre l’art i la vida mira Roma 
Citta aperta, de Roberto Rossellini.

—En què treballes de tornada a Bar-
celona?
—A Roma vaig descobrir l’obra d’Artur 
Bladé Desumvila, un escriptor de Be-
nissanet que no coneixia ningú i que 
diria que és més important que Josep 
Pla. Torno d’una manera pràctica, ja que 
em vaig adonar que darrere de Bladé hi 
havia desenes i desenes de personatges 
per descobrir i reinterpretar. Inicio el ves-
sant de recuperació històrica que espe-
tega amb Joan Baptista Cendrós. Ja tinc 
llistats 400 personatges. Vaig començar 
a La Vanguardia i al Quadern Catalunya 
d’El País, i porto setze llibres, començant 
per Vida secreta dels nostres metges. 

Metges
—Per què vas començar pel col·lectiu 

dels metges?
—Perquè va ser com la meva tercera 
universitat, ja que darrere la biografia 
d’un metge o d’un farmacèutic hi ha la 
història de la ciència d’un país. Al meu 
entendre, entre ells hi ha molts perso-
natges desconeguts. Em sembla un ofici 
molt polititzat, on hi ha molts depurats, 
per exemple, Broggi. Es tracta de desco-
brir dins les Ciències de la Salut –farmà-
cia, veterinària i medicina– personatges 
interessants, com el doctor Miguel, l’in-
troductor de l’anestèsia a Espanya; Du-
ran i Reynals, pioner de l’oncologia ca-
talana als Estats Units. Dels setze llibres 
també remarcaria Aquells homes amb 
barba, dedicat al manresà doctor Este-
ve, de la farmàcia de la Plana de l’Om, o 
Les Memòries del doctor Biodramina, que 
fa referència al farmacèutic Joan Uriach. 
En traumatologia, el doctor Trueta és 
l’inventor del sistema tancat, per curar 
ferides de guerra, que en alguns països 
encara s’aplica, tot i que ha evolucionat. 
En cor, tenim els germans Caralps. El 
pare va ser depurat, però va tenir la idea, 
abans que el doctor Barnard de Sud-àfri-
ca, que fer un trasplantament de cor era 
possible. Van estar trasplantant cente-
nars de gossos al Vallès, fins al punt que 
alguns ciutadans es van queixar que en 
desapareixien a Sabadell i Terrassa. Dels 
seus dos fills, un és internista i el Josep M. 
va fer el primer trasplantament el 1984 a 
la Vall d’Hebron, gràcies al seu pare que 
ho havia somniat... I un Joan B. Cendrós 
creador de Floïd, i del premi Sant Jordi 
de novel·la, a més de cofundador d’Òm-
nium Cultural. Penso que tenim un país 
fantàstic amb gent impressionant. Tam-
bé vaig fer la biografia de Paco Candel, 
un escriptor exemplar per reivindicar, ja 
que amb Els altres catalans, un fenomen 
únic al món, per primera vegada, un 
autor va evitar una confrontació social 
a Catalunya entre castellans i catalans. 
Alguns d’aquests personatges es con-
verteixen en llibre, com Heribert Barrera, 
l’últim republicà. Actualment, part de la 
meva feina als mitjans de comunicació, 
és explicar-ho de tal manera que narra-
tivament funcioni.

—En quin sentit?
—Ho dic en el sentit que a la ràdio o la 
televisió no em cridarien per parlar de la 
Muriel Casals si ho fes d’una manera so-
lemne i acadèmica. Ho dramatitzo de tal 
manera que l’explicació d’aquestes his-
tòries sigui amena. Ningú no em com-

praria el retrat del doctor Trueta si no fos 
perquè l’exposo d’una manera simpàti-
ca i popular. Així, la persona que no en 
té ni idea, pot entendre que el doctor 
Trueta ha estat important per millorar 
la sanitat d’aquest país. He reconstruït la 
història del doctor Josep Maria Gil-Ver-
net, que fins ara ningú havia explicat 
de manera comprensible. Fa el primer 
trasplantament de ronyó a Espanya 
amb èxit, l’any 1965, a l’Hospital Clínic, 
on hi havia una infermera amb una pala 
matamosques i rates als soterranis. Era 
molt insalubre, amb molts problemes 
d’higiene. Això no és dramatitzar la his-
tòria, però sí que serveix per deixar-ne 
constància i que tothom l’entengui.

—Per què vas biografiar el doctor Esteve?
—Va ser un gran personatge, que va in-
ventar un antisifilític que va fer molt fa-
mosa la farmàcia de Manresa. Després 
es va haver de desplaçar a Barcelona i 
no va poder retornar a Manresa per cul-
pa dels falangistes, en un moment en 
què la ciutat estava dirigida pels fatxes. 
Era el pare de l’actual dirigent dels La-
boratoris Esteve. També cito la vida del 
fill Josep Esteve i Soler, que passa dels 
80 anys i encara va cada dia al Labora-
tori. El seu fill, Antoni Esteve Cruella, és 
l’actual titular de la farmàcia de la Pla-
na de l’Om de Manresa. La família va 
finançar l’edició perquè sempre busco 
la manera que tothom hi col·labori, ja 
que em guanyo la vida només escrivint.

—Què representa per a tu el fet d’es-
criure?

—Té més a veure amb les ciències que 
no pas amb les lletres. La combinació 
de paraules i música que comporta el 
fet de confegir un text penso que té a 
veure amb un fet matemàtic, més que 
no pas artístic. M’obsessiona sobretot la 
tècnica a l’hora d’escriure. Quan cons-
trueixo una novel·la com Una família 
exemplar, el que més em preocupa és 
el funcionament intern de l’estructura, 
perquè el que m’interessa d’un text és 
l’arquitectura. Després hi podem afegir 
un fet més superficial i artístic, però la 
rellotgeria interna, és el que realment 
el farà funcionar. Sempre em fixo en les 
proporcions dels textos, perquè és una 
qüestió que m’obsessiona. A Una família 

exemplar gairebé tots els capítols –lle-
vat de l’últim, que volia que fos la meitat 
del primer– tenen el mateix nombre de 
paraules, de manera que el lector tingui 
sempre una sensació de regularitat. Va 
funcionar i l’editora em va reconèixer 
que la novel·la era com un rellotge.

—Tothom pot ser escriptor de novel·la?
—Molts col·legues periodistes em diuen 
que volen fer novel·la, però no és tan fà-
cil, perquè ha de venir de dintre. No pot 
ser imposat a voluntat. Sovint es confon 
amb voler ser escriptor, però són coses 
ben diferents: escriure és diferent de ser 
escriptor. Per a mi, hi ha d’haver música, 
i la part artística, que amb el material 
humà que anirem coneixent, s’hi adap-
tarà molt bé. És el que té de meravellós. I 
tot plegat, a còpia de molt temps, d’anar 
amunt i avall, perquè acabi de sedimen-
tar. He d’arribar a final de mes tot fent 
feines diverses, com ara articles, biogra-
fies de personatges: metges, periodis-
tes, escriptors, científics, polítics...

Negre literari
—Una de les teves principals activitats 
és la de fer de negre literari. Què me’n 
pots explicar?
—Si m’he de posar a treballar en un 
altre ofici, perdo molt temps. Calculo 
que estaré bé, físicament i de cap, fins 
als setanta. Per tant, no puc perdre ni 

un sol dia.

—Es pot donar el cas que hi hagi una 
novel·la feta per tu i que en reculli el 
premi un altre?
—No s’ha donat, però ha estat a punt de 
passar. Hi va haver un personatge que 
em va encarregar una novel·la i em va 
dir: què tens? Obro la meva nevera i em 
diu que no li interessa perquè hi haurien 
d’haver vampirs. Li vaig dir que li mun-
taria, amb una atmosfera de nit i a Nova 
York. Són gent que es deixen enlluer-
nar fàcilment. Després d’haver treba-
llat a Itàlia, puc vendre qualsevol cosa. 
Al mateix personatge li vaig explicar la 
novel·la Una família exemplar, que li va 

encantar i em va dir que la volia. Li vaig 
oferir a un preu determinat. Però, no es 
va portar bé. És un miserable que em va 
quedar a deure diners. Em vaig enfadar 
i vaig clavar un cop de puny sobre la 
taula. Li vaig dir, doncs ara, per primera 
vegada, publicaré amb el meu nom les 
meves novel·les, prou de fer sistemàtica-
ment de negre! I, a més, li vaig dir que la 
presentaria a un premi. Va sonar la cam-
pana i el vaig guanyar. Però la veritat és 
que aquella història l’anava a vendre, 
perquè necessito arribar a final de mes. 
Visc a Barcelona en un pis que ha de ser 
gran, perquè tinc molt paper i molts 
llibres. Em costa mil euros al mes i per 
poder-ho pagar he d’anar fent moltes 
històries. No puc perdre ni dies ni hores.

—Com va reaccionar el fals escriptor?
—El Josep Pla va ser com un confort 
espiritual per a mi; vaig veure que po-
dia fer moltes coses, signant jo, i fer-les 
anar cap a on vull que vagin dirigides, 
per mirar que tot plegat tingui un sentit 
més pedagògic i instructiu per la gent, 
en lloc de treballar per aquesta colla de 
miserables. Després que em donessin el 
premi, aquest personatge em va trucar i 
li vaig respondre que el valor del que em 
volia comprar era incalculable, perquè 
ha de sortir de dintre. La gent es pensa 
que ets escriptor, però el que jo vull fer 
és escriure. Aquesta és la diferència. Jo 

tinc moltes coses per explicar i ell no.

—Però, n’hi ha molts, de falsos escrip-
tors?
—Sí, però això ha passat sempre. Des 
dels senadors romans als empresaris 
que dicten les cartes a les secretàries. 
És cert que hi ha escriptors de primera 
línia que són uns farsants, i te’n podria 
dir quatre, que són els meus quatre. 
Podria destrossar-los mediàticament, 
però em trencarien les cames. Ara bé, 
no puc negar que així és com em gua-
nyo la vida. Faig de prostituta, ho assu-
meixo i sóc autònom. Estic a favor de 
la legalització de la prostitució, com a 
Holanda. Jo, si fos un d’aquests quatre, 
no dormiria. Però ells dormen perfec-
tament. Els que escrivim realment som 
entre deu i quinze, i prou. És un ofici, 
on hi ha una feinada de por.

—Què més em pots dir de la novel·la 
Una família exemplar?
—Feia molt temps que la tenia en 
ment i finalment m’hi vaig decidir. Com 
et deia, vaig estar a punt de vendre-la a 
un preu força elevat, però no m’agrada 
que em regategin, així que vaig decidir 
signar-la i presentar-la a un concurs 
literari, el Josep Pla, i va guanyar.  De 
vegades, les prostitutes també ens en-
fadem; ens costa, perquè estem plenes 
d’amor i paciència, però quan ens mal-
tracten... esclatem,  sobretot quan ens 
fan perdre el temps i els diners. Ales-
hores arriba el moment de plantar-te 
i actuar. Que no menyspreïn el poder 
d’una prostituta emprenyada!

—Acabes de publicar la biografia de 
Joan Baptista Cendrós. Què en remar-
caries?
—El cavaller Floïd és la feina de cinc 
anys d’investigació i de molt patiment, 
perquè el material era inèdit en bona 
part i perquè la reivindicació del per-
sonatge era d’una gran responsabi-
litat i rellevància. La biografia de J. B. 
Cendrós era l’oportunitat també de 
fer una repassada força exhaustiva al 
món dels empresaris catalans durant el 
franquisme, que a través del prisma de 
Cendrós agafen tota una altra dimen-
sió. Sens dubte, un llibre fascinant, fas-
cinador... i també força esgotador.

—I sobre la novel·la Malparits, del 2016?
—Feia molts anys que també volia par-
lar del tema delicadíssim que s’hi tracta. 

«Quan ens maltracten, les prostitutes 

també ens enfadem. Arriba el moment 

de plantar-te i actuar. No menyspreïn el poder 

d’una prostituta emprenyada!»
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el perfil
enís Sinca Algué neix a Manresa el 5 de juliol 
de 1970. És descendent del pare Algué, Jo-
sep Algué Sanllehí, que fou un seu oncle-avi. 
El seu pare, Josep, és responsable de GEST! 
(sèniors que ajuden a joves professionals 

que comencen una activitat econòmica). I la seva mare, 
Josefina, és mestressa de casa. Comença a anar a estudi 
al Jardí de la Infància, d’on passa a La Salle Manresa per 
fer sisè i setè d’EGB. Després va a l’institut Lluís de Pegue-
ra i fa el COU al Camps i Fabrés. «Volia ser metge o psi-
còleg, però vaig acabar fent la carrera de periodisme». 
Es llicencia en Ciències de la Informació a la UAB, primer 
en Publicitat el 1995 i el 1998 en Periodisme. Treballa en 
publicitat com a executiu de comptes; redacta anuncis 
publicitaris i els interpreta, per exemple: en la campanya 
de calçotets Jim, o en les jaquetes de pell Gir Piel de Gi-
rona; la seva imatge apareix en totes les cabines telefò-
niques de Catalunya; i també dóna la cara en un anunci 
de Canon. Durant un temps treballa per a l’Agència de 
Models Salvadó, de Barcelona, que el trucaven per fer 
càstings, passis o anuncis. L’any 1991 estudia per actor 
al Col·legi de Teatre de Barcelona, al costat de l’Institut 
del Teatre. Fa classes de clown amb Berty Tovías i d’inter-
pretació amb Boris Rotenstein, «l’últim director de teatre 
prohibit a la URSS, que feia uns cursos molt interessants. 
Ens feia llegir Txékhov i les grans obres». Quan està fent 
publicitat, s’adona que el que realment li agrada és es-
criure i, com que entén que a la Facultat de Periodisme 
no s’escrivia, se’n va a viure a Andorra, on participa en 
alguna passarel·la de moda. També redacta anuncis, que 
li serveixen per captar l’essència matemàtica i sintetitzar 
bé el que vol expressar. Al cap de tres anys, retorna i es 
llicencia en Periodisme. N’estudia perquè volia escriure 
i era ben conscient que volia dedicar-se a fer novel·les. 

Els darrers 25 anys mai no ha deixat de fer ficció. Fa de ve-
nedor de cases i apartaments a Altafulla, per després pro-
mocionar llibres i ser model publicitari. Fa de corresponsal 

a Roma del diari Avui, on havia començat fent crítica lite-
rària i després de 400 articles decideix tornar a Barcelona. 
Anteriorment, havia viscut a Andorra, Besançon, Brussel-
les, i Heidelberg. Novament a Barcelona, on viu actual-
ment, observa que hi ha un buit molt significatiu en les 
biografies. En comença a fer a La Vanguardia i al Quadern 
Catalunya d’El País. Començarà la publicació de llibres 
fins arribar als setze. Cal remarcar: Vida secreta dels nostres 
metge, Havaneres, La providència es diu Paco: biografia de 
Francesc Candel, Herbert Barrera, l’últim republicà, Adéu 
Espanya (Nou mil·leni), Aquells homes amb barba: biogra-
fia del farmacèutic manresà Josep Esteve i Seguí... És l’únic 
periodista membre de la Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya i acadèmic corresponent. Treballa a TV3 com 
a guionista de retrats de personatges amb Helena Gar-
cia Melero i a RAC1,també sobre biografies de diferents 
personatges catalans. En paral·lel a la seva història perio-
dística i memorialística hi batega molt fort l’ànima del no-
vel·lista. Ha fet conferències i xerrades i darrerament les 
seves dues primeres novel·les reconegudes públicament: 
Una família exemplar, premi Josep Pla 2013, i darrerament 
Malparits! (2016), una tragicomèdia on aborda el tema 
candent dels abusos a menors dins la família. Acaba de 
publicar El cavaller Floïd. Biografia de Joan B. Cendrós.

G

Però no em ve de gust parlar d’aquesta 
novel·la. Encara em produeix molt do-
lor. Prefereixo no fer-ho. És una novel·la 
per ser llegida, no per ser explicada. 
Estic segur que el lector intel·ligent ho 
entendrà... I les víctimes encara més.

—En quina novel·la treballes actual-
ment?
—En la que estic fent ara tots els capí-
tols tindran exactament el mateix nom-
bre de caràcters, de manera que el lec-
tor tindrà aquesta sensació matemàtica 
plena. Quan em demanen un article, per 

exemple al diari Ara, si em diuen que 
faci 4.500 caràcters, fins que no els tinc 
exactes no els ho envio. És com un joc.

Comunicador
—Quines són les teves activitats a TV3?
—Hi sóc com a guionista. M’hi fan anar 
per fer retrats o biografies de diferents 
personatges, des de la Muriel Casals, 
que va morir fa un any, fins a la Rita 
Barberà o nous ministres o consellers, 
passant pel Puigdemont i la seva dona, 
o qualsevol qüestió que sigui suscepti-
ble de ser retratada. Treballo conjunta-

ment amb la Helena Garcia Melero.

—I a RAC1?
—Hi faig personatges històrics, des 
de metges fins a esportistes o polítics 
catalans. A la ràdio comento moltes 
de les històries d’aquests personatges 
a cent mil oients que no en tenen ni 
idea, però ho entenen de seguida, per-
què els ho explico d’una manera que 
narrativament funciona. Ho fabulo ba-
sant-me en fets concrets i comprovats, 
perquè sóc molt conscient de la meva 
responsabilitat com a periodista.

Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí
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i els fanals, per la seva importància històrica, social, ar-
tística i com a referència en el paisatge del barri del Re-
mei. Aquest gran edifici el construí Miquel Cots i Enrich 
a partir del testament del seu fill Francesc Cots i Argullol, 
mort prematurament. Els Cots eren una de les famílies 
més riques del Bages, on tenien diversos edificis fabrils i 
moltes terres. Francesc Cots, després d’una joventut lli-
cenciosa, es va casar, però la seva dona va morir en el 
part i sembla que aquest fet va fer que es bolqués en la 
caritat, amb la fundació de tres obres benèfiques, entre 
les quals destaca Casa Caritat.

l nord-est del nucli antic, a 
la plaça Cots, hi ha aquest 
important edifici neoclàs-
sic que vertebra una part 
del barri del Remei. Es va 
construir entre 1857 i 1859 
(la capella central entre 

1879 i 1881) i el va dissenyar l’arquitecte 
barceloní Antoni Rovira i Trias. Es va fer 
com a hospici i ha tingut diverses funci-
ons fins a l’actualitat, que està ocupat per 
l’Escola d’Adults i el Centre d’Iniciatives 
per a l’Ocupació i l’Oficina de Treball de la 
Generalitat. És un edifici aïllat, envoltat de 
jardí i de caràcter monumental. Està orde-
nat en tres cossos: una nau llarga amb fa-
çana al carrer de la Mare de Déu de l’Alba, 
la capella al centre que sobresurt pel dar-
rere i un cos que s’allarga cap al darrere 
amb façana al carrer de Verdaguer. L’es-
tructura és de murs de càrrega fets amb 
blocs de pedra de 50 cm de gruix i els forjats són de re-
voltó de maó i biguetes d’acer laminat. La façana princi-
pal té un cos central una mica més elevat que la resta i 
una torre a cada extrem de façana. La decoració és d’estil 
neoclàssic, com en el cos principal on hi ha la portalada 
de la capella amb arc de mig punt flanquejada per parells 
de columnes adossades amb capitell jònic i coronada per 
un frontó triangular i un petit campanar d’espadanya. La 
resta de façana també es de línia molt clàssica i regular, 
amb les obertures alineades, amb arcs de mig punt i –les 
de la primera planta– envoltades de columnetes adossa-
des. Durant els anys noranta es va fer una rehabilitació 
que ha comportat un canvi radical en la façana posterior 
i en alguns trams s’ha canviat per una paret de vidre.

A la banda est hi ha un edifici més petit, obra d’Alexan-
dre Soler i March, el xalet, que caldria dignificar perquè 
va ser mutilat del seu estil modernista durant els anys 
seixanta. El catàleg de Manresa protegeix la volumetria, 
la composició, el jardí històric i la tanca, amb les reixes 

Antic Col·legi Sant Ignasi

A

PER SABER-NE MÉS:
- Comas, Francesc.150 anys d’una institució, Casa Caritat (Manre-
sa, 1859-2009), Zenobita Edicions, Manresa, 2009.
Firmat i Noguera, P. Reforma de la Casa de la Caritat. Memòria, 
Manresa, 1913
- Solà, Àngels. Aigua, indústria i fabricants a Manresa, 1759-1860, 
Centred’Estudis del Bages, Col·legi d’Enginyers Tècnics de Man-
resa i Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, demarcació 
de la Catalunya Central, Manresa, 2004.
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L’Amat-Piniella premia 
una novel·la sobre el maquis

artí Domínguez ha 
escrit molts arti-
cles de divulgació 
científica, aplegats 
en els llibres Pei-
ximinuti i Bestiari. 
I com a novel·lista 

s’havia centrat fins ara en la biografia 
novel·lada de personatges com Buffon, 
Goethe, Voltaire, Cézanne o Picasso. La 
sega és una novel·la del tot diferent, ja 
que posa el focus en la lluita entre ma-
quis i guàrdies civils al Maestrat durant 
els anys quaranta i cinquanta del segle 
passat, després de la guerra espanyo-
la. El protagonista i narrador-testimoni 
és en Goriet (diminutiu de Gregori), 
un nen d’uns deu anys que forma part 
d’una família de masovers en què el 
pare ha estat assassinat per la guàr-
dia civil a causa dels seus contactes i 
ajudes als bandolers. I és que la tensió 
entre guerrillers i guàrdies civils fa que 
els masovers resultin víctimes d’uns o 
d’altres de manera fatal: si ajuden els 
insurrectes o hi tenen contactes, seran 
reprimits per les forces de l’ordre; i si 
els neguen l’ajuda, poden morir també 
en mans dels guerrillers –i això sense 
comptar que sovint els civils es disfres-
saven de bandolers. En aquest context 
de por –comparada per Domínguez 
amb la pols dels pins, que, quan s’ins-
tal·la en un lloc, ho empesta tot–, molts 
pagesos van optar per anar-se’n a viure 
a ciutat o a altres indrets més tranquils. 

La novel·la s’estructura en tres parts (La 
sembra, La sega i La batuda), metàfora 
de tres moments importants en la vida 
de pagès per reflectir el clima de tensió 
ascendent fins a l’esclat final. En el cas 
de La sega, el desenllaç serà també fa-
tal. Vindrà propiciat per l’enamorament 

de Teresa, germana del narrador, d’un 
bandoler, que es passa a les forces de 
l’ordre, forçat per la tortura, i desenca-
dena la tragèdia final que arrossegarà 
pràcticament tota la família. 

Més enllà de l’argument
Sobre una trama prou interessant i 
unes relacions entre els personatges 
força ben construïda, Domínguez bas-
teix un relat que ens mostra un dra-
ma sovint desconegut o ignorat pels 
manuals d’història –o despatxat en po-
ques ratlles sobre la resistència armada 
durant el primer període franquista. És 
cert que la temàtica del maquis o resis-
tència armada ha estat tractada per 
novel·les o llibres de ficció. Amb tot no 
hauríem d’estalviar l’esforç de conèixer 
i de comprendre també aquests episo-
dis d’oposició a la dictadura franquista, 
que mantingueren durant uns quants 
anys el record del règim democràtic 
que el franquisme havia abatut. 

Des del punt de vista històric, la no-
vel·la ens il·lustra sobre uns fets desco-
neguts, però amb un ressò encara viu 
en les comarques del Maestrat, segons 
afirmacions del mateix Domínguez 
a l’acte de lliurament del guardó de 
l’Amat-Piniella. Deixant de banda la fi-
delitat o no a uns fets històrics, cal des-
tacar l’ambient que la novel·la retrata, 
el clima de por dels masovers, la re-
pressió i el menyspreu a la vida per part 
dels guàrdies, reflectits, per exemple, 
en aquest fragment: «La nostra vida no 

valia res. Agafaves un grapat de maso-
vers, te’ls emportaves cap a la ciutat, i 
en una revolta del camí, quan veies bri-
llar la ratlla de la mar, paraves el camió i 
els ajusticiaves com a corders. Després 
escrivies que s’havien volgut escapar 
durant una parada obligada, i assump-
te arreglat». (cap. IV, de la segona part). 
Es reconeix en aquest fragment la fa-
mosa «llei de fugues», aplicada per les 
forces repressores en tants casos!

Un escenari magnífic
A banda de l’argument i del drama 
històric en què es fonamenta, un 
dels trets que més crida l’atenció de 
La sega és l’escenari en què discorre 
tota la trama dels fets. El paisatge del 
Maestrat i dels Ports, la riquesa de 
la fauna i de la flora, el gran interès 
de la seva geologia, la bellesa de 
les raconades, la sòlida construcció 
dels seus masos, l’harmonia dels 
conreus i l’equilibri entre agricultura i 
silvicultura... són factors i trets presents 
ara i adés, a cada capítol de la novel·la. 
No en va Domínguez és un naturalista 
reconegut, amb una sòlida experiència 
en la descripció d’animals i de plantes 
d’arreu del País Valencià. 

Per introduir de manera més amena tot 
aquest escenari, a part d’explicar el que 
veu el narrador, l’autor es val d’altres 
personatges secundaris de gran interès. 
Per exemple, el mestre don Arcadi, que 
actua com a mentor i inductor del pro-
tagonista cap l’estudi de la vida natural 

El jurat del premi Amat-Piniella 2017 ha guardonat la novel·la La 
sega, publicada per editorial Proa dins de la col·lecció A tot vent. 
El seu autor, Martí Domínguez, és biòleg, doctor, professor a la 
Universitat de València i director de la revista Mètode.

i el món de la cultura. O la presència 
impagable del poeta i gramàtic Carles 
Salvador (1893-1955), que fa una visita 
amb don Arcadi al protagonista i apro-
fita per alliçonar-lo sobre la importància 
dels coneixements de la terra i la de-
fensa de la cultura valenciana. I encara 
altres personatges més secundaris, com 
el capellà, mossèn Teodor, o altres que 
també ajuden a ampliar els coneixe-
ments del protagonista o bé explicant-li 
fenòmens naturals o bé prestant-li lli-
bres on poder aprendre sobre l’entorn.  

I un llenguatge riquíssim
Tota aquesta riquesa de visió, de perso-
nes, de paisatges, de fauna i de flora està 
suportada per un llenguatge de gran 
riquesa. Sens dubte, aquest és un altre 
tret que destaca de la novel·la (i, sense 
que això sigui cap retret, potser l’únic 
punt en què hi ha un cert desequilibri 
en positiu, com si l’autor s’hi adelités). 

De fet, el llenguatge forma part de 
l’escenari, del «paisatge humà». Do-
mínguez ha intentat captar la mane-
ra d’expressar-se dels masovers del 
Maestrat en una època ja dissortada-
ment perduda, i enyorada. És clar que 
els civils devien parlar en castellà (a la 
novel·la ho fan normalment en un ca-
talà estàndard, sense gaires matisos). 
Però la parla dels masovers: la forma 
de descriure els fets del camp, de pa-
gès, de la vida dels animals...; el retrat 
del paisatge, de la fauna i de la flora, 
etc., és d’una gran qualitat i demostra 
el domini del vocabulari, la precisió 
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M
del científic que és Domínguez, a més 
de la mestria en la descripció literària. 
Vegem-ne un exemple: «Conduïa la ra-
bera fins als cingles mateixos del Pic, i 
allí, en aquella terra de cabres salvat-
ges, em tremolava el cor d’emoció en 
descobrir el vol de l’àguila daurada, i 
els renecs estridents de les gralles de 
bec vermell. Anava als prats del mas 
de la Cambreta, i m’admirava de la 
rectitud dels pins rojals, de la bellesa 
de les fritil·làries, de tots els ocellets 
que hi trobaven refugi; especialment 
m’agradava descobrir el vol maldes-
tre del bectort: el mascle d’un vermell 
corall i la femella d’un verd maragda. 
M’agradava també seguir les ziga-za-
gues dels raspinells pels troncs dels 
pins, els botets de les senyoretes, o les 
voltes dels pica-soques». (Cap. IV, de 
l’apartat La batuda)

Resumint, La sega és una obra altament 
recomanable perquè el lector no 
solament hi descobrirà uns fets 
amb un rerefons històric important, 
protagonitzats per uns personatges 
que actuen gairebé com si fossin 
moguts per les forces cegues del 
destí, sinó també un escenari immens, 
magistralment ben descrit, que fa de 
decorat impagable a un drama humà 
de notable profunditat. I tot això expli-
cat amb un llenguatge ric, precís, ela-
borat i matisat, que ajuda a una lectura 
amena i instructiva. Domínguez ens 
ha ofert una obra que recull un drama 
humà, en bona part desconegut, però 
ben digne de ser elevat a la catego-
ria de fets històrics. Aquest és també 
el llegat que ens va deixar Joaquim 
Amat-Piniella. Per tant, podem dir que 
el guardó atorgat li és ben escaient. 

Martí Domínguez amb el guardó creat per Ramon Oms. Foto: Sussi Garcia
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espai d’artpropostes
Teresa Martínez DomeneMÚSICA Marc Vilanova

Un mes per no 
quedar-se a casa

omençarem la tria pel Kursaal amb el quartet de 
violoncel·listes Les Mademoicelli, que acompa-
nyades pel bandoneista argentí Marcelo Merca-
dante presenten un repertori homenatge a Astor 
Piazzola, figura essencial per comprendre el tan-

go argentí del segle XX (dijous, 23 de març, 21 h). Sense 
moure’ns del teatre manresà, us destacarem la nova visita 
de la canària Rosana, que acompanyada interpretarà les 
cançons del seu  nou treball discogràfic En la memoria de 
la piel. Canviant d’espai i movent-nos cap a la sala Stroika, 
tindrem un mes ple de propostes emocionants. Comen-
çarem amb els tarragonins Crim, que oferiran la seva des-
càrrega d’himnes punk rock de l’últim treball discogràfic 
Blau sang, vermell cel (dissabte, 4 de març, 21:30 h). Per 
qui no el conegui i vulgui descobrir de què es tracta l’estil 
emergent del Trap, tindrem la visita d’un dels referents fe-
menins de l’escena. Bad Gyal ens mostrarà el repertori de 
beats urbans enllaunats al seu últim treball Slow wine mix-
tape (divendres, 10 de març, 1 h). Altres actes a la Stroika 
seran: Gatillazo (dissabte, 11 de març, 21 h), Pirat’s Sound 
Sistema, per a menuts (diumenge, 12 de març, 12 h) i Mu-
chachito y la banda del Jiro (divendres, 24 de març, 22 h).

CINEMA Laura Vidal

La ciutat de les estrelles
matges, colors, música... màgia que ennuvola a la que 
escriu aquestes ratlles i impossibilita que pugui trans-
metre tot el que amaga La La Land; un festival abasse-
gador i carregat d’alegria com comença la que ja és la 
pel·lícula de l’any. En un primer tram homenatjant el 

Hollywood clàssic dels 50, ens presenta els personatges: 
Mia, una aspirant a actriu que coneix Sebastian, un enamo-
rat del jazz clàssic que no acaba de trobar el seu lloc. Seguint 
l’enamorament, els somnis, les passions i els desenganys de 
la parella, el director orquestra un exercici de nostàlgia i de 
romanticisme que haurà de topar forçosament amb la dura 
realitat però que, mitjançant un meravellós epíleg final, ens 
regala un The End ple de vitalitat i d’esperança. Destaca el 
conjunt, però l’estètica, els colors i una música preciosa són 
l’embolcall perfecte per a la fantàstica actuació d’Emma 
Stone, que ens ofereix una interpretació que la conver-
teix en l’autèntic imant emocional de la història. Pel·lícula 
sobrevalorada? No ho sé. Argument clixé i senzill? Pot ser. 
Però l’objectiu no és crear res de nou sinó homenatjar i ac-
tualitzar la necessitat del cinema, l’anomenada fàbrica dels 
somnis que omplia sales amb la voluntat de provocar-nos 
un somriure i fer-nos sentir, ni que sigui per una estona, que 
les ciutats d’estrelles existeixen però que depèn de nosal-
tres arribar-hi. I no és necessari en els temps que corren?

TEATRE Joan Morros

Claudia: entre el teatre 
i la realitat

egur que alguns encara recordeu el muntat-
ge Nadia, la impactant història d’una jove af-
ganesa que es va fer passar per noi per sobre-
viure, explicada per ella mateixa en format de 
teatre-documental. La signava La Conquesta 

del Pol Sud, una companyia que ara torna a combinar el 
llenguatge teatral i la investigació periodística. Així sor-
geix aquesta nova peça basada en la història de Claudia 
Victoria Poblete Hlaczik, una enginyera de sistemes, afi-
cionada a la ciència ficció, que viu a Buenos Aires i que, 
amb 22 anys, va descobrir que era filla de desapareguts 
i que havia viscut una vida inventada amb uns pares 
que, de fet, no eren els seus. El seu cas va marcar un 
punt d’inflexió a l’Argentina, ja que va suposar el princi-
pi del final de la impunitat dels comandaments militars. 
L’experiència vital de la Claudia, que es va poder veure 
al passat festival GREC, arriba ara al teatre Conservatori 
en forma d’un relat conduït per ella mateixa, que inte-
ractua amb imatges documentals i material procedent 
de la investigació de la companyia a l’Argentina. Partint 
d’una experiència narrada per la mateixa protagonista 
dels fets, La Conquesta del Pol Sud explora les relacions 
entre individualitat i col·lectivitat amb un llenguatge a 
cavall del documental, la poesia visual i el teatre. Clau-
dia ens interpel·la directament sobre conceptes com 
revolució, memòria i educació. Molt recomanable. 

ART Maria Camp

40 de Foto Art Manresa
quest mes de març, Foto Art Manresa clou tot 
un any de celebració del seu quarantè aniver-
sari, i ho fa oferint-nos quaratanta-una exposi-
cions simultànies repartides per tota la ciutat. 
Una gran traca final a tot un any de ple d’acti-

vitats obertes a la ciutat. Foto Art Manresa és una entitat 
molt activa i molt implicada en la vida cultural, que orga-
nitza tot tipus d’activitats entorn de la fotografia, des de 
cursos, a premis, xerrades, exposicions, platons fotogrà-
fics, sortides... I en aquesta ocasió s’han proposat omplir 
Manresa de fotografia i ens ofereixen tot d’exposicions, 
en bona part de la mà de membres de la pròpia entitat. 
Algunes són individuals; d’altres, col·lectives. Les temà-
tiques són ben diverses: 
paisatge, retrat, esports, 
viatges, fauna, d’esdeve-
niments culturals, foto- 
muntatges, contra la vio-
lència masclista... i es po-
dran visitar del 3 al 12 de 
març en equipaments pú-
blics i establiments privats 
de la ciutat. Felicitats, Foto 
Art Manresa!

C
S

AI
Onze de Setembre
Ara se’m planta al davant un present acolorit i cridaner. I em reinvento un escenari de llibertat i somriures mentre, tots junts, 
agafem embranzida i ens enlairem amb les nostres ales ferides.
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crònica socialfa 25 anys
Mireia VilaJaume Puig

matges com aquesta eren habituals davant del 
cinema Catalunya les tardes de dissabte i diu-
menge. Són pocs els manresans d’aquella èpo-
ca que no havien conegut les cues davant de 
les seves portes. Situat a la cantonada entre el 
passeig de José Antonio i els carrers Canyelles i 

Calvo Sotelo (actual Circumval·lació), el Cine Cataluña 
va ser inaugurat l’any 1948. L’edifici, molt transformat, 
correspon al número 48 del Passeig, ocupat actualment 
per la cafeteria Piper’s i una botiga de Movistar. El seu 
promotor va ser Modest Padró, membre d’una nissa-
ga empresarial que amb el temps acabaria obtenint el 
monopoli de les sales de cinema a Manresa. El cinema 
Catalunya va ser el primer de la ciutat a disposar de 
butaques entapissades. Tota una novetat en aquella 
època, ja que la majoria de sales tenien seients de fusta 
que podien arribar a resultar molt incòmodes, sobretot 
tenint en compte que les sessions solien ser dobles. No 
era estrany, doncs, que molts espectadors es duguessin 
els propis coixins per seure. 

Un altre tret distintiu del Catalunya era que un cop ini-
ciada la sessió no es podia entrar, d’aquí les llargues 
cues d’espera que s’hi formaven. En la seva cartellera 
hi solien figurar les estrenes, pel·lícules que després es 
projectarien en els altres cinemes de la ciutat per un 
preu més reduït. El 1953 va oferir la primera sessió de 
Cinemascope a Manresa, La túnica sagrada.Tot plegat 
va acabar convertint-lo en un dels cinemes de més 
prestigi de Manresa. Aquell any 1970 van passar per la 
pantalla del Catalunya pel·lícules com 007 al servicio de 
su majestad; Las sandalias del pescador; Guapa, ardiente 
y peligrosa; Grand Prix; ¡Vivan los novios! o L’advocat, l’al-
calde i el notari.

L’any 1976, just a l’edifici veí s’hi va inaugurar el cinema 
Atlàntida, també propietat de la família Padró. Primer 
funcionaven com dos establiments independents, però 
a partir del 1987 el Catalunya va desaparèixer per pas-
sar a ser una segona sala de l’Atlàntida, amb entrada 

des del Passeig. Amb la reforma també es va millorar el 
so i es van fer butaques noves. Altres cinemes que van 
conviure amb el Catalunya van ser l’Olympia, l’Avenida; 
el teatre Goya, que combinava les projeccions amb els 
espectacles de varietés; el Gran Kursaal, on també es 
feien obres de teatre de gran format; l’Apolo, especi-
alitzat en pel·lícules de caire menys comercial, i la Sala 
Loyola-Sala Ciutat (1960-2006), aleshores propietat 
dels jesuïtes, on les obres que s’hi podien veure eren 
de caire moralitzant.

I
Cinema Catalunya (1970)El dèficit municipal 

s’enfilava a 400 
milions de pessetes
Durant l’exercici del 1991, es consolidava i 
creixia el dèficit municipal, provocat espe-
cialment per una previsió d’ingressos ex-
cessivament optimista a l’hora de redactar 
els pressupostos, que l’oposició atribuïa a la 
cursa final cap a les eleccions.

l tema central, elaborat per Josep Tomàs, 
analitzava les causes del creixement del dè-
ficit municipal i parlava amb el regidor d’Hi-
senda de l’època, Josep Maria Sala, i els caps 
dels diferents partits de l’oposició. Sala justi-

ficava la desviació perquè la xifra d’ingressos provinents 
de Madrid no era clara i perquè a Manresa havia parat 
el creixement de la construcció, però Ignasi Perramon, 
d’ENM, replicava que hi havia prou termòmetres per 
detectar l’evolució i aturar certes despeses, Jordi Marsal, 
portaveu del PSC, acusava el govern d’incapacitat de 
gestió i el representant del PP, Josep Balet, exigia una 
rebaixa substancial de la despesa.

CiU guanyava les eleccions al Parlament
El dia 15 de març, en unes eleccions al Parlament de 
Catalunya amb forta abstenció (39,75%), CiU guanya-
va a la ciutat i obtenia 16.929 vots (53,17%), però era 
el grup polític que més vots perdia, segons s’explicava 
en un reportage-anàlisi electoral. El PSC recollia 7.573 
vots (23,78%) i ERC gairebé doblava resultats amb 3.211 
(10,08%). Els seguien IC, amb 1.416 (4,45%) i el PP amb 
1.201 (3,77%). A nivell nacional, CiU obtenia 70 escons i 
revalidava la majoria absoluta.

S’anul·laven els títols falsos de Joviat
En el reportatge de Montserrat Ayala i Anna Vilajosana 
s’explicava que la direcció general d’Ordenació i Innova-
ció del departament d’Ensenyament havia resolt l’expe-
dient obert el 1989 anul·lant un total de 308 matrícules 
de Formació Professional falsificades per l’Escola Joviat, 
pràctica que havia denunciat aquesta revista en els re-
portatges de setembre de 1988 i novembre de 1989. El 
frau, però, havia prescrit i la feina d’anul·lar tota la docu-
mentació falsificada corresponia a l’institut de Formació 
Professional Lacetània.

S’iniciava el centenari de les Bases de Manresa
El dia 25 de març es feia al saló de sessions de l’Ajun-
tament l’acte solemne d’inici de la commemoració 
del centenari de les Bases de Manresa. Hi assistien 
diferents personalitats, encapçalades pel president 
de la Generalitat, Jordi Pujol, el president del Parla-
ment, Joaquim Xicoy, diversos consellers i els líders 
nacionals dels principals partits polítics: Joan Raven-
tós (PSC), Àngel Colom (ERC), Rafael Ribó (IC) i Aleix 
Vidal-Quadras (PP). La sessió havia creat expectació i 
era retransmesa per una pantalla gegant de televisió 
a la plaça Major.

Acte commemoratiu del centenari de les Bases (foto Alavedra) 

E

Foto: Antoni Quintana.
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fanal de cua

‘Wicca’
Agustí Franch acaba de publicar una novel·la, 
Wicca, a l’editorial andorrana Mesclant. Franch 
–manresà, santpedorenc i, des de fa uns anys, 
andorrà sense passaport– és un escriptor del 
tot imprevisible: un home orquestra de les lle-

tres que sovint s’amaga, discretament, darrere d’un som-
riure murri, com si no acabés de ser responsable del que 
escriu, com si es tractés d’un infant entremaliat que, dissi-
muladament, tira la pedra i amaga la mà. Si, fa un temps, 
m’haguessin demanat quines característiques defineixen 
la seva prosa hauria destacat l’humor autèntic de les tra-
mes i l’agilitat hilarant dels diàlegs esmolats. Poc m’havia 
de pensar, en canvi, quan em va caure a les mans aquest 
seu darrer artefacte literari, que acabava de 
parir una novel·la llarga, d’argument enre-
dat, que busca més sorprendre que fer riure, 
una història de bruixes i misteris, d’assassi-
nats i enganys, hipnòtica i travada amb tots 
els girs argumentals que el gènere demana.

Parlar d’una novel·la on el pes recau, bàsica-
ment, en l’habilitat de crear una teranyina 
que enganxa el lector, és complicat, perquè 
t’impedeix dir gran cosa de les aventures 
que viu el Jaume, el protagonista, un xicot 
cec que descobrirà un passat familiar mis-
teriós, un passat que, quan al principi de la 
història se li mor l’avi, poc s’imagina, i on els 
«wicca», practicants d’una mena de religió 
neopagana, propera a la bruixeria, que es 
va posar de moda als anys 50, tenen també 
el seu protagonisme. Franch va confessar, el dia que va 
presentar el llibre a Manresa, que havia decidit d’escriu-
re aquesta història després d’haver llegit El codi Da Vinci 
i plantejar-se si ell era capaç de construir una història 
trepidant, una trama angoixant i terrorífica, que atrapés 
el lector, com la de Dan Brown. Aquesta és l’ambició de 
Wicca i l’Agustí Franch se’n surt prou bé.

Wicca és una novel·la per deixar-se portar, per passar 
l’estona, per abandonar-se a una trama lineal –amb 
alguns flashbacks ben repartits– plena de moments 
sorprenents. No té més pretensions. I no li’n calen. Si 
el món anglosaxó ven milions de llibres amb històries 
similars, per què no ho podem provar també en català?

Va de cinema
any 1939, el director de cinema John Brahm 
–nascut a Hamburg, s’exilià als EUA cap a 
mitjans dels anys trenta–, va realitzar el film 
Let Us Live (Deixeu-nos viure), protagonitzat 
per Henry Fonda. Gairebé vint anys més 

tard l’actor interpretaria de nou el mateix tipus de per-
sonatge a The Wrong Man (Fals culpable) (1957) d’Alfred 
Hitchcock, una altra variació sobre el mateix tema. Les 
dues pel·lícules, val a dir-ho, inspirades en casos reals: la 
primera en un esdevingut a Boston el 1934, i la segona 
en un altre a Nova York, el 1953.

Com deixa prou clar el títol de la de Hitchcock, ens 
trobem acarats amb el fet terrible dels 
innocents que a causa de proves no 
prou segures i a la manipulació dels 
mitjans –aleshores premsa i ràdio– ar-
riben a ser considerats culpables i, per 
tant condemnats a mort. En el cas de 
Deixeu-nos viure és, sobretot remarca-
ble com s’hi fa evident que l’aplicació 
estricta, mecànica i rigorosa de la llei 
pot esdevenir la manera d’executar 
impunement una acció criminal. Quan 
ja ha estat dictada la sentència no hi 
ha cap possibilitat de fer marxa enrere 
i la veritat només es podrà fer camí al 
marge, o en contra, dels codis legals. 
Aclarides les coses en el darrer instant 
i detinguts els autèntics culpables, el 
mal per a la víctima innocent ja està fet. 

Les hores de presó arriben al límit en què l’inculpat 
perd del tot l’esperança i llança la tovallola. El canvi 
mental, la caiguda en el buit ve provocada per un re-
cord d’infància: quan el seu pare li mostrà la bandera 
americana dient-li que ella l’empararia sempre de tot 
mal i que hi podia dipositar tota la confiança. Al final, 
quan els jutges el feliciten per haver-lo salvat, la seva 
promesa se’ls acara dient: «Salvar-lo? Heu salvat una 
carcassa però per dintre l’heu assassinat», i se l’enduu, 
ell avançant com un zombi.

Però resten encara una imatge i unes paraules a càrrec 
del fiscal: «I ara nosaltres a condemnar culpables que 
sempre és més difícil que condemnar innocents».

L’ L’

Lluís CaldererLlorenç Capdevila ELCULDELPOU
REVISTA D’OPINIÓ I OPINIÓ MARÇ 2017 - NÚM. 236

ots els membres de la PAHC van bruts, 
són violents i s’aprofiten de la conjun-
tura per no fotre ni l’ou i ocupar propie-
tats privades amb total impunitat». Pri-
mera generalització. «Tots els polítics 

són corruptes, ineptes, incapaços i només miren pels 
seus interessos i esperen el moment de fotre mà al 
calaix». Segona generalització. «Els tècnics de Serveis 
Socials de l’Ajuntament són la prolongació del braç 
armat del capitalisme i obeeixen fil per randa els po-
lítics». Tercera Generalització. Aquestes, per a molts, 
exageracions pedagògiques són el caldo de cultiu 
dels enfrontaments entre els moviments anticapitalis-
tes, els funcionaris municipals i l’alcaldia de Manresa. 
Plantejaments maniqueus, poc constructius i de poca 
coresponsabilitat amb els problemes socials de la ciu-
tat. Relats d’històries de bons i dolents que no porten 
enlloc. Per tant, posats a fer afirmacions contundents, 
aquí també direm quatre veritats. Per començar, l’al-
calde Junyent no té cap necessitat de deixar encàrrecs 
en discursos institucionals. Són rabietes de nen petit 
absurdes i temeràries que la gent més propera li hau-
ria d’aconsellar que deixi de fer. Un batlle que renya, 
és un batlle ressentit.  

Paral·lelament, el líder del PSC, disposat a fer oposició a 
qualsevol preu, tampoc cal que es compri un pa de quilo 
per sucar pa amb la situació. És clar que és membre de 
la PAHC, un fet ben paradoxal si tenim en compte que 
l’ex-musa socialista Carme Chacón va ser la primera a 
donar via lliure als desnonaments des de Madrid. Amic 
Felip, d’això se’n diu politiqueria de baixa intensitat I els 
membres de PAHC, posats a dir les coses com són, si són 
conseqüents, han d’abandonar l’edifici de l’Ateneu la Sè-
quia que paga el municipi per molta obra social que di-
uen que hi fan. Però, especialment, el que han d’evitar és 
el xoc directe amb els funcionaris municipals que, ni són 
els nebots del dimoni, ni estan gaire cofois de gestionar 
recursos minúsculs davant de necessitats majúscules. 
Potser n’hi ha de cremats i poc capacitats, però la gran 
majoria estan formats per saber destriar el gra de la palla. 
La defensa d’un habitatge digne és ben lícita. Ara, hi ha 
casos que abandera el col·lectiu en què, abans d’abordar 
la necessitat indiscutible d’un sostre, cal parlar d’altres 
problemàtiques que enterboleixen l’emergència social 
com, entre altres, la planificació familiar, les addiccions, 
la capacitació i reinserció laboral de joves i adults i, en 
especial, les anades i vingudes que han portat a moltes 
persones a estar amenaçades pel desnonament. 

«T

Generalitzacions i maniqueisme

Il·lustració: Joan Manel Gabarró

Erques Torres
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les últimes parades! Una altra possible 
incorporació a les visites a la Manresa 
desconeguda, la d’abans dels prefix 
provincial als telèfons, vaja!

Making off
I acabo el repàs mensual amb una 
imatge que, definitivament, val més 
que mil paraules. I que permet veu-
re com es va fer la portada del Pou 
d’aquest mes. A la fotografia, hi podeu 
veure el nostre fotògraf Francesc Rubí 
enfilat en una escala enmig de la sala 
de plens de l’Ajuntament. per immor-
talitzar una honorable representació 
de components de la comissió que 
prepara la commemoració del 125è 
aniversari de les Bases de Manresa, just 
sota de la placa que en testimonia la 
celebració en aquell indret precís.

La ‘màgia’ de les 
obres de Correus
Una clientela que, sens dubte, perdria 
Correus si no fos que és un servei pú-
blic –tot i que massa sovint és més que 
discutible– i un peatge ineludible per 
relacionar-se amb l’administració. Ja fa 
temps que se sap que les obres a l’edi-
fici van quedar aturades per impaga-
ment als industrials, que es van negar 
a continuar si no cobraven la feina feta. 
Ara el cinisme arriba a un punt clamo-
rós amb el cartell que han penjat a les 
seves dependències manresanes i que 
m’ha adreçat un lector de la revista. Ja 
el veieu. Hi apareix un conill que surt 
del barret de copa... I que diu que allà 
no hi fan obres sinó màgia. Vaja, a Cor-
reus fan moltes coses i es produeixen 
fets paranormals. Però màgia, precisa-
ment màgia en els sentit d’il·lusionis-
me, francament no.   

Mercats marcats
Un dels membres de la redacció del 
Pou va tenir l’ocasió de visitar l’espai 
on, als anys vuitanta, es va promou-
re el que havia de ser el Mercat de la 

BUGADA AL POU QUINTÍ TORRA CORDONS

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE L’HOMENOT DE LA PIPA

El mòbil i el ‘phubbing’
ra que estem immersos en 
un procés de globalització 
progressiva potser val la 
pena aturar-nos a reflexi-
onar sobre aquest apèndix 

de la nostra anatomia, el mòbil. En els 
mesos que vivim, tenim diverses ce-
lebracions, algunes d’im-

portades, com el passat sant Valentí, 
el propers dia del pare i de la mare, el 
nostrat sant Jordi, i de com aquesta 
eina –de comunicació?– ens acom-
panya. Es poden celebrar aquestes 
festivitats sense fer fotos, whatsappe-
ar, pujar les fotos a Facebook, Twitter 
o Instagram? Per a una gran part de 

la espècia humana, no hi ha 
estimació sinó queda reflecti-
da i, sobretot, compartida en 
aquestes aplicacions.

I la qüestió es fa més gran si 
pensem en l’ús social del ma-

teix. En un grup d’amics es va 
proposar el dilema següent: 
en un restaurant, el mòbil 
a la dreta o a l’esquerra del 
plat?, la resposta és compli-
cada i té trampa, ja que im-
plica que l’aparell no estarà 
a la butxaca, formarà part de 
l’àpat. Fins i tot alguns com-
panys/es de taula esperant el 
moment de fer fotos als plats 
i enviar-los mentre es menja 
a les xarxes! Sabem gaudir 
del moment? El carpe diem 

a pastar fang! I si el sopar o dinar és de 
parella, ja em direu, això si que és un 
trio dels consentits.

Així com el terme nomofòbia es re-
fereix a l’addicció al telèfon mòbil, el 
que gran part de la població pateix, 
és el pànic a estar sense el mòbil; ara 
s’ha creat un altre terme, el phubbing, 
paraula composta de phone i snub-
bing –fer menyspreu– i que es refereix 
a l’acte de ignorar als altres per cen-
trar-se en el mòbil, tauleta o portàtil. 
Per la cultureta, aquesta denomina-
ció és utilitzada a Austràlia. La clau 
pot estar a saber que el mòbil està al 
servei de les persones i no al revés, 
esdevenir esclaus de la tecnologia. 
Segurament la rapidesa dels canvis 
necessita una adaptació progressiva 
a aquestes formes de comunicar-nos 
i no fer exhibició de tot allò que fem. 
Proposo fer un gran menyspreu dels 
phubbers i ignorar-los quan estan en 
plena concentració del seu món i de 
la seva realitat. El mòbil al nostre ser-
vei i els enganxats requereixen ser 
educats per compartir els moments 
de companyonia.

A

Cirera QPD
El mes passat publicàvem una emotiva 
carta de Josep Maria Aloy en record de 
Joan Cirera, que va traspassar a princi-
pis d’any. Em consta que la família ha 
rebut mostres de condol d’arreu i està 
immensament agraïda a tots aquells 
que han volgut recordar l’entranyable 
actor i quiosquer destacant-ne la bon-
homia i manresanisme. Alguns d’ells, 
anònimament i de manera simbòlica. 
Si no, mireu la persiana metàl·lica de 
l’antic quiosc familiar de la Muralla 
on algú va pintar un QPD (Que en Pau 
Descansi) en memòria d’un espai de 
tertúlia que l’enyorat Joan omplia amb 
tota l’esplendor.

‘High society’ 
manresana
Resplendor i llustre mostren els prota-
gonistes d’aquesta fotografia d’una re-
cepció amb Sofia de Grècia a Barcelo-
na, en la qual apareix el manresà Josep 
Maria Sanclimens entre els membres 
del Cercle del Liceu que van lliurar la 
Medalla d’Or a la reina emèrita d’Espa-

nya. La imatge va ser penjada a la xarxa 
Twitter per Nacho de Sanahuja, el col-
laborador del programa El món a RAC1, 
que dirigeix i presenta Jordi Basté, que 
encarna el fabricant de la dreta catala-
na més refinada i conservadora que viu 
a la part alta de la capital catalana. 

Màrqueting 
Fornells
Mireu que està de moda el màrqueting 
viral i la promoció dels negocis a través 
de la xarxa. Els fòrums del business de 
la quarta revolució industrial en van 
ben plens. Però, és clar, en això del co-
merç, un dels trets que continua mar-
cant molt la diferència és la proximitat 
i el tracte. Especialment si l’establiment 
és de tipus tradicional. La imatge, me la 
fa arribar una lectora i és de la botiga 
d’animals Fornells, de la carretera de 
Vic, on cada dia posen una frase, acudit 
o enigma curiós... amb solució inclosa. 
Un ganxo imaginatiu per augmentar la 
visibilitat i atraure la clientela.

Bonavista. Un espai que no es va arri-
bar a obrir mai i, vista la dinàmica i la 
gestió de mercats com el de Puigmer-
cadal, no crec pas que a algú se li acu-
deixi recuperar el projecte a l’era dels 
hipermercats. El cas és que, al principi 
de la carretera de Santpedor, encara 
hi ha l’espai intacte i encara es venen 

http://smoda.elpais.com/belleza/phubbing-una-mala-costumbre-se-ha-vuelto-norma-social/
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LLUM DEGÀS

La ciutat de la nova Llum
l dia 20 de febrer, com cada 
vigília de la Llum, el centre 
històric de la ciutat es va om-
plir d’espelmetes amb motiu 
de l’Encesa, organitzada per 

Òmnium des de fa cinc anys. En la con-
vocatòria es convidava tothom a par-
ticipar-hi, de manera que molta gent, 
atreta per l’acció de posar i encendre 
espelmes, s’hi va afegir d’una manera 
mimètica i espontània. «Que també 
en podem encendre?», preguntaven 
uns noiets a la plaça d’ Europa, que tot 
seguit van reaparèixer amb la cande-
la apagada, a causa d’un cop de vent, 
demanant de canviar-la per una de 
nova, «perquè el ble està ennegrit», 
i això volia dir, segons ells, que ja no 
servia. Un tros més enllà, a les escales 
de Sant Ignasi Malalt, dues senyores 

E van encendre dues espelmes, «aques-
ta serà per mi i aquesta serà la teva», 
es van senyar i tot seguit se’n van anar 
en direcció a la Seu, amb la candela 
encesa. En arribar a la Plana, una noia 
va preguntar si allò tenia res a veure 
amb el dia dels refugiats i encara a la 
plaça de Sant Domènec, on a més hi 
havia una actuació musical, algú va 
demanar si es recaptaven diners per a 
la Marató. «Això de l’estalvi energètic 
està molt bé!», exclamava un altre vi-
anant, mirant alternativament el terra 
de la plaça, tot il·luminat amb cente-
nars d’espelmes, i els fanals apagats. 
Ben mirat, el sentit de «la ciutat de la 
nova Llum» no és altre que el que els 
manresans vulguin donar-li o trobar 
a partir de la seva pròpia misteriosa 
llum particular.

Així que desperta el dia
ja comença el festival
de la Fira de l’Aixada
amb el ritme del timbal.

Si fa uns dies celebràvem
la festassa de la Llum
no us penséssiu que fem ara
la del general Bum-bum.

Si els timbalers fan gatzara
és per cridar l’atenció;
perquè sortim tots de casa
per veure la processó

dels disfressats que pul·lulen 
per les places i  carrers,
barrejats amb la gentada:
pelegrins, joglars, guerrers,

una rècula de burros
que passegen els petits
pel bell mig de les parades
de formatges i embotits,

i fins bruixes feministes
cridant contra els opressors,
és a dir els capitalistes,
causants de tots els horrors.

Frares dient llatinades
que no saben ni llatí,
el llarg seguici del bisbe
assegut sobre un rossí,

i amb un cavall el monarca,
el bon rei Pere tercer,
a qui protegeix la guàrdia
mentre passa pel carrer.

Artesans de tota mena
ceramistes, forjadors...
i per tot arreu parades
a gust dels consumidors.

I enmig de tanta comèdia
un autèntic desvalgut
enfonsat en la misèria
que de debò està fotut.

Què és això? El Carnestoltes
de Catalunya central?
No. La Fira de l’Aixada
que més o menys és igual.

Llorenç Planes, l'animador de cada dia

ra direu, «vols dir que és de 
Manresa, aquest?». I és veri-
tat: en Llorenç Planes no és 
ben bé de Manresa, però a 
Manresa tothom el coneix! 

És de Navarcles, doncs? de Bagà? de 
Calders? Per ser exactes va néixer a 
Balsareny, cinquè dels sis germans 
Planes i Casals: Jordi, Josefina, Conxita, 
Montserrat, Llorenç i Miquel. Però és 
una mica de tot arreu. Això sí, les arrels 
són baganeses i ara, a Bagà, el Llorenç 
s’hi ha fet un cau, i encara en té un al-
tre a Navarcles, que és d’on és la seva 
companya. I entre un lloc i altre ens 
n’ha quedat un cul de mal seient: tot 
l’interessa i mai té un «no» per a ningú. 
I vinga anar amunt i avall, recorrent el 
Bages i el Berguedà, que a vegades ni 
ell sap on dormirà de fosc! 

De jove volia ser teatrero –prou hi té 
traça i és ben plantat. Però a la fi va ti-
rar per mestre i va baixar a Manresa a 
fer primer de magisteri. Diplomat, s’es-
trenà a la Zona Escolar Rural de Monis-
trol de Calders, i més tard fou director 
de l’escola de Calders. I encara amb 

A itineràncies per Castellcir, Sant Quirze 
o l’Estany... Va impulsar el secretariat 
de l’escola rural i també va ser forma-
dor per l’ICE recorrent les ZER del país. 
I enmig de tot això, fou dels primers 
alumnes de la UOC i es llicencià en psi-
copedagogia, fins a tornar un altre cop 
a Manresa, a l’Institut Guillem Catà, de 
professor d’animació sociocultural.

Des del seu pas per l’escoltisme a Bal-
sareny, està convençut de les virtuts 
de l’associacionisme. En excedència 
del Galliner, els últims anys també ha 
estat a l’Esclat Gospel Singers. I ara 
mateix és a la junta d’Òmnium Bages, 
compromès amb el procés nacional. 
Ha estudiat música i ha voltat la seca 
i la meca, i encara troba estones per 
perfeccionar el seu francès! Incansa-
ble, si un matí puja un cim, després 
el baixa per venir-vos a presentar una 
xerrada o un espectacle o allò què més 
convingui. Xarmant i esquerranós, 
l’heu sentit mai cantar ell i guitarra? 
No se li pot demanar més: el Llorenç 
estima la gent i estima el país. I per allà 
on passa deixa petja! 
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enaurats germans i germanes, la festivitat de 
la Llum és plena de misteri i espiritualitat en-
cara que, i que Nostre Senyor em perdoni, el 
que és digne de celebrar cada 21 de febrer és 
el Pla Hidrològic Manresà del segle XIV, que 

va permetre fer arribar aigua a la ciutat. I mira que la 
gent de la FUB –que, a fe de Déu que, juntament amb 
Aigües de Manresa, són un exemple de pulcritud ges-
tora– van voler donar un to més festiu a la Festa Major 
d’Hivern, però, siguem francs, la Llum és avorrida a cor 
què vols. No hi ha gaires al·licients llevant de l’ofici religi-
ós que, com no podria ser d’una altra manera, sempre té 
bona factura i, valga’m Déu!, potser cada cop un públic 
més veterà com passa amb els votants de l’antiga Con-
vergència, l’audiència de TV3 o els cursos de ball en línia. 
Això sí, un dels atractius de l’any era l’emissió en directe 
del programa de RAC1 Islàndia, que dirigeix i presenta 
l’osonenc Albert Om, des de l’Auditori de la Plana de 
l’Om. Allà, s’hi va congregar l’star system local, encapça-
lat per Genís Sinca i un youtuber nascut a Manresa, tot i 

que ni l’un ni l’altre viuen a la ciutat. Déu n’hi do.

Un dels moments en què els manresans i manresanes 
van parar més atenció va ser el de l’entrevista d’Albert 
Om a l’alcalde Valentí Junyent. L’equip del programa 
s’havia encarregat de fer una enquesta anònima –el que 
periodísticament en diuen un papus– a diversos ciuta-
dans sobre el que els agradava més i menys de Manresa. 
El positiu, evidentment i l’Altíssim sabrà entendre’m, no 
forma part del negociat d’aquesta humil secció. Ara bé, 
entre allò dolent de la ciutat hi va preponderar la brutícia 
i, subsidiàriament, l’estat de deixadesa del centre històric. 
Déu sap que a l’alcalde la cosa no li devia fer gaire gràcia, 
tot i que va voler endolcir la cosa oferint al presentador 
les noves ametlles de la llum enxocolatades. Brutícia, gri-
sor, tot plegat deixat de la mà de Déu. Lamentablement 
són sensacions que cada cop comparteixen més ciuta-
dans. I, per postres, ve un programa d’èxit de la ràdio ca-
talana i t’ho refrega pels morros. Reflexionem-hi, ni que 
sigui uns segons, mentre traiem la pols a casa.

B

Brutícia a les ones
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